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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Відповідно до частини другої ст. 59 Конституції України 

для забезпечення права на захист від обвинувачення в державі діє адвокатура. 

Реалізація цього конституційного положення має пріоритетне значення для 

кримінального провадження, особливо у досудовому розслідуванні, одним із 

завдань якого є захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

забезпечення яких покладається, у тому числі, і на захисника. Ефективне здійснення 

захисником своїх повноважень у досудовому розслідуванні можливе лише за умови 

наявності належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування та дієвих механізмів їх реалізації у досудовому розслідуванні. 

Прийнятий КПК України, у порівнянні з КПК України 1960 р., ґрунтуючись на 

засадах змагальності, рівності, диспозитивності тощо, значно розширив кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, надавши йому повноваження щодо здійснення доказування. 

Водночас результати проведеного аналізу положень кримінального процесуального 

законодавства України, правозастосовної практики та опитування практичних 

працівників свідчать про те, що визначені КПК України кримінальні процесуальні 

гарантії захисника як суб’єкта доказування і механізми їх реалізації у досудовому 

розслідуванні є недосконалими та такими, що не відповідають ані змагальним 

засадам кримінального провадження у досудовому розслідуванні, ані потребам 

правозастосовної практики. Захисники позбавлені можливості ефективно 

здійснювати доказування у досудовому розслідуванні, а також забезпечувати 

належний захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного у досудовому 

розслідуванні, на це вказують 88 % опитаних адвокатів та 72 % суддів, що 

негативно позначається на виконанні завдань кримінального провадження та 

актуалізує наукове дослідження зазначених проблем. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці вітчизняних і 

зарубіжних фахівців, а саме: Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, Р. С. Бєлкіна, 

В. Д. Берназа, А. М. Бірюкової, Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Галагана, Н. В. Глинської, 
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І. В. Гловюк, В. М. Гмирка, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, В. О. Гринюка, 

М. Л. Грібова, Ю. М. Грошевого, В. А. Журавля, Я. П. Зейкана, О. В. Капліної, 

Є. Г. Коваленка, С. О. Ковальчука, В. А. Колесника, О. Ю. Костюченко, І. І. Котюка, 

О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, К. В. Легких, Є. Д. Лук’янчикова, М. М. Михеєнка, 

В. Т. Нора, М. А. Погорецького, С. Л. Савицької, Д. Б. Сергєєвої, Н. П. Сизої, 

С. М. Смокова, С. М. Стахівського, М. М. Стоянова, М. С. Строговича, 

О. Ю. Татарова, В. М. Тертишника, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, 

Ю. В. Хоматова, С. С. Чернявського, С. А. Шейфера, В. Ю. Шепітька, В. П. Шибіки, 

М. Є. Шумила, О. Г. Шило, О. Г. Яновської та інших, у яких досліджуються питання 

кримінального процесуального доказування, кримінальні процесуальні гарантії і 

діяльність захисника у кримінальному провадженні, та, зокрема, дисертації 

зарубіжних фахівців: І. Є. Мілової (1998 р.), В. В. Ясельської (1999 р.), 

Ф. Г. Шахкелдова (2001 р.), Л. В. Макарова (2002 р.), Г. І. Алєйнікова (2004 р.), 

А. Д. Гєроєва (2004 р.), В. С. Попова (2005 р.), І. І. Схаляхо (2006 р.), М.  Х. Бітокової 

(2008 р.), І. С. Краскової (2008 р.), Д. М. Ямбаєвої (2008 р.), А. Д. Аксенова (2009 р.), 

М. В. Антропова (2009 р.), Є. В. Кронова (2010 р.), а також вітчизняних учених: 

Н. М. Обрізан (2008 р.), В. О. Попелюшка (2009 р.), О. Ю. Ланя (2016 р.), присвячені 

безпосередньо питанням захисника як суб’єкта доказування у кримінальному процесі.  

Проте комплексно проблемні питання кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, у тому числі й в 

умовах дії чинних КПК України та Закону України (далі – ЗУ) «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», не досліджувалися. Зазначене зумовлює необхідність 

подальших наукових розробок у цьому напрямі, свідчить про актуальність теми 

дисертації, що і визначило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

спрямована на реалізацію положень Указів Президента України «Про Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. № 361/2006, «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 р. 

№ 311/2008 та виконана відповідно до пріоритетних напрямів розвитку правової 
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науки на 2011‒2015 рр., ухвалених Національною академією правових наук України 

(рішення від 24 вересня 2010 р. № 14-10), планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, 

державна реєстрація 01111u008337), а також кафедри правосуддя. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 17 грудня 2015 р. (протокол № 5) та уточнено 

29 лютого 2016 р. (протокол № 6). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: 

- визначити поняття доказування захисником у досудовому розслідуванні; 

- сформулювати поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні; 

- надати визначення поняття кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні та встановити їх види; 

- запропонувати визначення поняття механізму реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні; 

- виокремити кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення СРД та НСРД у досудовому розслідуванні; 

- встановити кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час витребування документів, отримання речей і документів, 

опитування учасників кримінального провадження, залучення експерта у 

досудовому розслідуванні; 
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- розробити та надати пропозиції щодо удосконалення норм чинного 

законодавства України, які регламентують діяльність захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. 

Об’єкт дослідження – доказування у досудовому розслідуванні. 

Предмет дослідження – кримінальні процесуальні гарантії захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставлених у роботі мети й 

задач, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Їх основу становить загальний 

діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ і процесів. 

Спеціальними методами дослідження, використаними в дисертації, є: метод 

системного аналізу, який використовувався в ході аналізу правових норм, що 

регламентують кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні (розділи 1–3); системно-структурний – 

при дослідженні змісту доказування захисником у досудовому розслідуванні 

(підрозділи 1.1), видів кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні (підрозділ 1.2); змісту механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні (підрозділ 1.3); порівняльно-правовий – при дослідженні 

та аналізі норм вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального 

законодавства, що дало можливість внести конкретні пропозиції до чинного 

законодавства України (розділи 1–3); формально-логічний (догматичний) – при 

аналізі правових норм та їх формулюванні (розділи 1–3); статистичні – при 

узагальненні результатів вивчення практики, аналізі проблем, пов’язаних із 

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, та обґрунтуванні теоретичних положень 

роботи (розділи 1–3); соціологічні – забезпечили проведення опитування, 

використання результатів анкетування суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів 

(розділи 1–3). Названі методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність 

дослідження. 
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Емпіричну базу дослідження становлять результати узагальнення слідчої та 

судової практики щодо реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні (500 кримінальних 

проваджень); адвокатська практика (100 адвокатських запитів); практика ЄСПЛ та 

кримінальне процесуальне законодавство окремих зарубіжних країн; дані, отримані 

під час опитування 805 респондентів (200 слідчих, 120 прокурорів, 350 адвокатів і 

135 суддів), а також особистий досвід здобувача, набутий під час стажування в ГСУ 

МВС України та в КДКА м. Києва. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних, правових та 

праксеологічних засад кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, в якому обґрунтовується низка 

концептуальних і важливих для теорії й практики понять, положень, висновків та 

рекомендацій, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше: 

- запропоновано визначення доказування захисником у досудовому 

розслідуванні як регламентовану кримінальним процесуальним законодавством 

пізнавально-практичну та розумову діяльність захисника, що полягає в отриманні 

доказів та їх використанні для обґрунтування ними своєї правової позиції, яка 

обумовлена власним об’єктом, предметом, метою, завданнями, засобами 

доказування  для досягнення бажаного результату у досудовому розслідуванні; 

- визначено поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, під яким розуміється адвокат, який у порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законодавством, наділений повноваженнями щодо 

здійснення доказування для реалізації функції захисту у досудовому розслідуванні; 

- сформульовано поняття кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким розуміються 

регламентовані кримінальним процесуальним законодавством умови, що 

забезпечують реалізацію повноважень захисника як суб’єкта доказування під час 
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отримання доказів та їх використання для обґрунтування ними власної правової 

позиції у досудовому розслідуванні; 

- розроблено класифікацію кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні за такими критеріями: 

1) за джерелом нормативного закріплення; 2) за елементом правового статусу 

захисника; 3) за етапом доказування у досудовому розслідуванні; 4) за засобом 

отримання доказів у досудовому розслідуванні; 5) за метою проведення 

процесуальної дії; 6) за видом доказів, що отримує та використовує захисник; 7) за 

суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні; 

- надано поняття механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким 

розуміється комплексна взаємодіюча система кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, що має нормативно-

визначену правову форму й реалізується уповноваженими суб’єктами для 

забезпечення отримання доказів захисником та їх використання з метою 

обґрунтування власної правової позиції у досудовому розслідуванні; 

- розроблено проект Інструкції про порядок зберігання речових доказів 

захисником у кримінальному провадженні; 

- запропоновано процесуальний порядок тимчасового доступу захисником до 

речей та документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю; 

удосконалено: 

- поняття кримінальних процесуальних гарантій, кримінальних 

процесуальних гарантій адвокатської діяльності; 

- механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення СРД та НСРД у досудовому розслідуванні; 

- механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час витребування документів, отримання речей і 

документів, опитування учасників кримінального провадження та інших осіб, 

залучення експерта у досудовому розслідуванні; 
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набули подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо змісту кримінального процесуального 

доказування; 

- пропозиції щодо надання захиснику права звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про проведення СРД та НСРД; 

- наукові ідеї щодо закріплення за слідчим суддею обов’язку прийняття 

рішення про ознайомлення захисника з результатами НСРД, що проводилися за 

його ініціативою; 

- пропозиції про запровадження інституту приватної детективної 

(розшукової) діяльності для забезпечення здійснення доказування захисником у 

досудовому розслідуванні; 

- наукові положення щодо порядку визнання доказами пояснень учасників 

кримінального провадження та інших осіб, отриманих захисником у досудовому 

розслідуванні. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямками діяльності, зокрема у: 

- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм кримінального 

процесуального законодавства України, що регламентує діяльність захисника у 

досудовому розслідуванні (лист Комітету з питань забезпечення правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України № М-370/9-125 від 09.03.2016 р.); 

- практичній діяльності – пропозиції та рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність правоохоронних і судових органів 

й правозахисних організацій (акти впровадження ГСУ Національної поліції України 

від 04.03.2016 р.; ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.04.2016 р., 

Ради адвокатів м. Києва від 10.03.2016 р., КДКА м. Києва від 04.03.2016 р.); 

- навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Участь адвоката в кримінальному провадженні», «Кримінальне 

процесуальне доказування»,  та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 
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посібників, методичних матеріалів та рекомендацій (акти впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.2016 р., Національної 

академії внутрішніх справ від 03.03.2016 р., Національного університету «Одеська 

юридична академія» від 14.03.2016 р., Львівського національного університету імені 

Івана Франка від 04.03.2016 р., Академії адвокатури України від 29.02.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені у 

дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені автором особисто. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, у дисертації 

не використовувалися. У статті, опублікованій у співавторстві з М. С. Цуцкірідзе, 

здобувачем самостійно сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

процесуального порядку погодження клопотань про проведення НСРД, складання 

протоколів НСРД, розглянуто проблемні питання допустимості доказів, отриманих у 

результаті проведення НСРД, визначено підстави припинення проведення НСРД.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах автора на науково-практичних конференціях 

та круглих столах, а саме: «Європейські стандарти кримінального судочинства» 

(м. Донецьк, 2013 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2013 р.); «Процесуальні, 

криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 

2014 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2014 р.); «Актуальні проблеми 

виявлення та припинення злочинів» (м. Київ, 2014 р.); «Боротьба зі злочинністю: 

проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2014 р.); «Актуальні питання доказів і 

доказування у кримінальному процесі» (м. Київ, 2015 р.); «Проблеми протидії 

злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід» (м. Чернігів, 

2015 р.); «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» (м. Одеса, 2015 р.); 

«Малиновські читання» (м. Острог, 2015 р.); «Адвокатура: минуле та сучасність» 

(м. Одеса, 2015 р.); «Теоретичні аспекти організації досудового розслідування» 

(м. Харків, 2015 р.); «Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх 

вирішення» (м. Ірпінь, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, опубліковано у 23 наукових публікаціях, з них: 8 – у фахових виданнях 
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України, 2 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 13 – 

у збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації, яка визначається її 

метою, задачами та предметом дослідження, композиційно складається із вступу, 

трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 295 сторінок, із них основний 

текст викладено на 203 сторінках, список використаних джерел (510 найменувань) 

становить 54 сторінки та 3 додатки на 38 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСНИКА ЯК СУБ’ЄКТА 

ДОКАЗУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДОСУДОВОМУ 

РОЗСЛІДУВАННІ 

 

1.1. Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні  

 

Однією з умов ефективності реалізації змагальних засад кримінального 

провадження у досудовому розслідуванні є розробленість належних кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування та дієвих механізмів їх 

реалізації у досудовому розслідуванні. Результати проведеного аналізу матеріалів 

правозастосовчої діяльності, а також опитування практичних працівників, дають 

підстави для висновку, що на практиці виникає низка проблемних питань, 

пов’язаних із реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, на що вказують 94 % опитаних 

адвокатів, 90 % суддів, 54 % слідчих та 62 % прокурорів (Додаток А, табл. А. 3).  

Однією з причин цього є недосконалість положень теорії кримінального 

процесуального доказування. Незважаючи на те, що питання теорії кримінального 

процесуального доказування завжди були предметом наукових пошуків провідних 

зарубіжних та вітчизняних процесуалістів і криміналістів [35; 401;
 
54; 29; 33; 59; 79; 

51; 141; 196; 128; 77; 90; 11; 10; 201; 19;
 
31; 70; 74; 91; 94; 96; 95; 97; 100; 105; 103; 

108; 120; 121; 142; 136; 160; 195; 206; 146; 229; 227; 214; 252; 233; 253; 271; 269; 258; 

277; 294; 306; 310; 378; 373; 365; 314; 413; 397; 422; 435; 434; 433; 438; 483; 480; 495; 

494; 463; 493; 443; 498 та ін.], до цього часу у науковій літературі дискусійними 

залишаються питання щодо визначення назви власне самої теорії [310; 142;
 
437; 462; 

72; 435; 434; 433;
 
438;

 
12; 62; 285 та ін.], співвідношення пізнання і доказування у 

кримінальному процесі [305, c. 114-132; 483, c. 10-11; 421, c. 295; 306, с. 210-216;
 
138, 

c. 62, 104;
 
100, c. 41; 146, c. 10-11;

 
277, c. 13-14; 373, с. 144-149; 148, c. 1-6 та ін.], 

поняття доказування у кримінальному провадженні [347, с. 107;
 
421, с. 295;

 
212, с. 9;

 

448, c. 149;
 
271, с. 74-75;

 
255, c. 117;

 
94, с. 12;

 
260, с. 108;

 
499, c. 200;

 
121, c. 44; 73, c. 38;
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378, c. 15;
 
434, c. 298;

 
433, c. 298;

 
221, c. 115;

 
470, c. 10-11;

 
79, c. 210-211;

 
146, c. 220;

 

166, c. 8;
 
195, c. 6, 10-14;

 
253, c. 9;

 
254, c. 4; 413, c. 12;

 
65, c. 105;

 
210, c. 43;

 
258, c. 43;

 

142, c. 93-94;
 
80, c. 12;

 
200, c. 29-32;

 
76, c. 24-31; 396, с. 122;

 
103, c. 38;

 
164, с. 110; 33, 

c. 8 та ін.], його сутності [108, c. 31;
 
200, c. 29-32; 253, c. 11;

 
36, c. 16;

 
37, c. 177;

 
297, 

c. 17;
 
429, c. 14-15;

 
108, c. 31;

 
42, c. 220-221;

 
13, c. 107;

 
10;

 
201; 313 та ін.], назви 

складових частин доказування у кримінальному провадженні [421, с. 302-308;
 
510, c. 

12;
 
306, c. 505;

 
295, c. 21;

 
310, c. 21;

 
303, c. 24;

 
366, c. 301;

 
500, c. 44, 143;

 
32, c. 29;

 
142, 

c. 93; 413, c. 42;
 
94, c. 49; 134, c. 136; 433, c. 300; 398, c. 12- 13;

 
164, c. 110;

 
377, c. 53; , 

c. 39, 43;
 
2, c. 132;

 
43, c. 31-36;

 
135, c. 171;

 
21, c. 7-8;

 
400, c. 33-47;

 
287, c. 102-104, 248;

 

355, c. 156, 172;
 
354, c. 21 та ін.], початкового етапу (елементу) доказування у 

кримінальному провадженні [303, c. 23; 366, c. 300;
 
344, с. 45-46; 484, c. 10-33; 106, 

c. 92-93;
 
399, c. 11;

 
119, c. 31; 352, c. 126;

 
26, c. 236; 357, c. 11;

 
249, c. 29-30; 23, c. 307-

308 та ін.], поняття та змісту доказів у кримінальному провадженні [310, c. 15-16;
 
71, 

c. 26-35;
 
324, c. 36-43;

 
223, c. 82-88;

 
359;

 
494, c. 40-48; 234;

 
49, c. 114-117 та ін.] тощо.  

Нерозробленість основоположних засад теорії кримінального процесуального 

доказування негативно відображається на визначенні ролі захисника у 

кримінальному процесуальному доказуванні. Так, одні вчені вважають, що захисник 

не має права збирати докази у досудовому розслідуванні, він лише збирає відомості, 

предмети, документи, що можуть бути визнані як докази уповноваженою особою 

[481, c. 145-148;
 
289, c. 114;

 
294, c. 231-232;

 
293, c. 91-92;

 
446, c. 254;

 
427, c. 66-67;

 
6, 

c. 14;
 
51, c. 18;

 
318, c. 56;

 
500, c. 44-46;

 
346, c. 266;

 
290, c. 19-22;

 
193, c. 210 та ін.]. 

На думку інших, захисник збирає докази у досудовому розслідуванні шляхом 

проведення інших процесуальних дій [7, c. 120-121;
 
165, c. 37, 52-54;

 
38, c. 67-68;

 
4, 

c. 202-249;
 
479; 75, c. 154-155;

 
287, c. 222 та ін.].  

На наша переконання, в основі цих дискусій лежить різне розуміння вченими 

поняття та змісту доказування у досудовому розслідуванні. Враховуючи те, що 

питання поняття та змісту доказування у досудовому розслідуванні є предметом 

самостійного наукового дослідження й водночас воно є науково-методологічним 

підґрунтям для розробки кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування та механізму їх реалізації у досудовому розслідуванні, на наш погляд, 
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зважаючи на функціональну структуру кримінального процесу України та тенденцій 

розширення змагальних засад досудового розслідування, найбільш обґрунтованою та 

такою, що заслуговує на підтримку, є позиція М. А. Погорецького, який зазначає, що 

згідно з філософською теорією людської діяльності доказування як і будь-яка інша 

діяльність, має свою зовнішню і внутрішню структури. Зовнішніми структурними 

елементами доказування є певні його етапи (стадії). Внутрішніми структурними 

елементами кримінального процесуального доказування є: об’єкт, предмет, мета, 

завдання, засоби, суб’єкти, результат [303, c. 24-25]. Запропонована 

М. А. Погорецьким концепція щодо розгляду кримінального процесуального 

доказування буде використана нами як науково-методологічна основа для 

визначення поняття та змісту доказування захисником у досудовому розслідуванні й 

на підставі цього нами буде сформульовано поняття захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. У цьому контексті варто зазначити, що 

такі категорії як принципи (засади), стандарти, межі, контроль, гарантії (умови), на 

нашу думку, хоча й характеризують і забезпечують діяльність захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, проте вони не є її ані внутрішніми, ані 

зовнішніми структурними елементами. 

Відповідно до цієї концепції зовнішніми структурними елементами 

доказування є два взаємозалежні та взаємопов’язані етапи: 1) отримання доказів; 

2) використання отриманих доказів [306, c. 505;
 
295, c. 21;

 
297, c. 19;

 
303, c. 24]. 

Варто зазначити, що такий підхід щодо розуміння етапів доказування у 

кримінальному провадженні поділяється та застосовується у своїх наукових 

дослідженнях й іншими вітчизняними процесуалістами [82, c. 96;
 
83, c. 24;

 
84, c. 144;

 

366, c. 301; 379, c. 303;
 
380, c. 190;

 
87, c. 170;

 
88, c. 102-103; 

 
426, c. 130; 208, c. 6;

 
209, 

c. 24;
 
239, c. 6; 240, c. 21; 24, c. 33-34;

 
408;

 
409, c. 220-229;

 
403, c. 146-154;

 
112, c. 135-

136 та ін.]. Окрім того, у такому розумінні найбільш повно відображається 

практична діяльність захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, на що вказують 76 % опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А. 4). 

Розглядаючи першим етапом доказування захисником у досудовому 

розслідуванні отримання доказів, необхідно зазначити, що отримання окремого 
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процесуального доказу захисником – це не одномоментний акт, не пасивна діяльність, 

а активна цілеспрямована пізнавально-практична та розумова діяльність захисника, яка 

складається з окремих взаємозалежних і взаємопов’язаних між собою елементів, що 

лише в своєму комплексі та єдності забезпечують отримання доказів захисником у 

досудовому розслідуванні. Отримання захисником доказів у досудовому розслідуванні 

полягає у: 1) пошуку, виявленні (встановленні), витребуванні, вилученні фактичних 

даних та їх джерел; 2) перевірці, оцінці фактичних даних та їх джерел, їх 

процесуальному оформленні (закріпленні) й власне наданні фактичним даним та їх 

джерелам значення певного доказу у досудовому розслідуванні.  

Першим структурним елементом отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні є цілеспрямована пізнавально-практична діяльність захисника щодо 

пошуку, виявлення (встановлення), витребування, вилучення фактичних даних та їх 

джерел, що обумовлюється характером та обставинами вчиненого кримінального 

правопорушення, конкретною слідчою ситуацією. Пошук, виявлення (встановлення), 

витребування, вилучення захисником фактичних даних та їх джерел у досудовому 

розслідуванні здійснюється за допомогою ініціювання проведення СРД та НСРД, а 

також шляхом безпосереднього провадження окремих процесуальних дій 

(витребування документів, отримання речей і документів, опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб, залучення експерта). 

Отримані захисником у ході пошуку, виявлення (встановлення), витребування, 

вилучення фактичні дані та їх джерела підлягають повній і всебічній перевірці, 

оцінці та процесуальному оформленню (закріпленню), за результатами чого вони 

можуть бути визнані як докази у досудовому розслідуванні. 

Перевірка захисником фактичних даних та їх джерел являє собою єдність 

пізнавально-практичної та розумової діяльності, що полягає у дослідженні змісту 

фактичних даних та їхніх джерел, їх аналізі й зіставленні з уже наявними у 

кримінальному провадженні доказами. Перевірка захисником фактичних даних та 

їх джерел може здійснюватися шляхом отримання нових доказів, які прямо чи 

побічно підтверджують або спростовують вірогідність наявних фактичних даних 

та їх джерел. Відповідна діяльність захисника є перевіркою лише щодо фактичних 
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даних та їх джерел, які підлягають перевірці, а для доказів, за допомогою яких 

перевіряються ці фактичні дані та їх джерела, вона може бути засобом їх отримання. 

Перевірці фактичних даних та їх джерел, як правило, передує їх попереднє 

дослідження для уточнення їхнього змісту, проте цей елемент виділяється з процесу 

перевірки лише умовно, зокрема для уточнення механізму їх отримання. Перевірка 

захисником фактичних даних та їх джерел здійснюється шляхом їх порівняльного 

аналізу з наявними у кримінальному провадженні доказами (розумової діяльності), а 

також шляхом пізнавально-практичної діяльності: ініціювання проведення 

відповідних СРД, НСРД та безпосереднім провадженням окремих процесуальних 

дій (витребуванням документів, отриманням речей і документів, опитуванням 

учасників кримінального провадження та інших осіб, залученням експерта). 

Перевірені захисником фактичні дані та їх джерела підлягають оцінці. Оцінка 

захисником фактичних даних та їх джерел – це розумова діяльність захисника щодо 

встановлення належності, допустимості, достовірності й достатності фактичних 

даних та їх джерел для визначення можливості надання їм статусу певного доказу у 

кримінальному провадженні. Хоча перевірка й оцінка є елементами отримання 

доказів, за своїм змістом вони не збігаються. Якщо перевірка поряд з розумовою 

діяльністю передбачає здійснення пізнавально-практичних дій, то оцінка – це 

діяльність виключно розумова, що полягає у сукупності логічно-пізнавальних, 

психологічних операцій, виражених в оцінних судженнях про наявність чи 

відсутність факту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, про 

невинуватість підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, про 

належність, допустимість і достовірність використання захисником тих чи інших 

фактичних даних та їй джерел в якості доказів у досудовому розслідуванні, про 

достатність відповідних доказів для обґрунтування уповноваженим суб’єктом 

відповідних процесуальних рішень тощо. З огляду на те, що питанням оцінки доказів 

з точки зору належності, допустимості, достовірності й достатності фактичних даних 

та їх джерел у науковій літературі приділено достатньо уваги [360; 367; 368; 369; 417; 

415; 60; 104; 444;
 
92;

 
159; 257; 467; 118; 139; 381; 28 та ін.], а також враховуючи обсяг 
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нашого дисертаційного дослідження, ми не будемо докладно зупинятися на цих 

питаннях. 

Слід звернути увагу на те, що законодавець, закріпивши у ст. 94 КПК України 

загальні правила оцінки доказів, визначив, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись 

законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, 

достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення (ч. 1). Як бачимо, 

КПК України не визначає захисника як суб’єкта, що здійснює оцінку доказів у 

досудовому розслідуванні. У цьому контексті слушною, на нашу думку, є позиція 

О. В. Капліної, яка вважає, що якщо закон не говорить про оцінку доказів сторонами 

кримінального провадження та потерпілим, то це пояснюється двома обставинами. 

Насамперед, для сторони захисту та потерпілого оцінка доказів є їхнім правом, а не 

обов’язком. Крім того, оцінка доказів слідчим, прокурором, слідчим суддею та 

судом пов’язана з прийняттям певних процесуальних рішень, що мають відповідні 

процесуальні наслідки [134, c. 147]. 

Для того, щоб оцінені захисником фактичні дані та їх джерела набули статусу 

доказів у досудовому розслідуванні їх необхідно належним чином процесуально 

оформити (закріпити) відповідно до вимог КПК України. Необхідність 

процесуального оформлення (закріплення) доказів захисником у досудовому 

розслідуванні забезпечить можливість уповноваженим суб’єктам перевірити та 

оцінити їх на предмет допустимості, а також надасть можливість захиснику 

використовувати отримані ним фактичні дані та їх джерела як докази у 

кримінальному провадженні. Недотримання процесуального порядку щодо 

оформлення (закріплення) доказів може призвести до визнання їх недопустимими 

(ч.  1 ст. 86 КПК України).  

Фактичні дані та їх джерела, отримані захисником у ході ініціювання 

проведення СРД, закріплюються у відповідних протоколах, що складаються 

слідчим, прокурором. Водночас певні проблемні питання виникають у захисників 
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щодо закріплення фактичних даних та їх джерел, отриманих у результаті 

проведення інших процесуальних дій (витребування документів, отримання речей і 

документів, опитування учасників кримінального провадження та інших осіб) під 

час здійснення досудового розслідування, про що свідчать результати аналізу 

правозастосовчої практики, а також опитування практичних працівників. Таку 

думку висловили 96 % опитаних адвокатів та 80 % суддів (Додаток А, табл. А. 5). 

Ця ситуація зумовлена тим, що КПК України не визначає процедуру закріплення 

захисником доказів у ході проведення інших процесуальних дій під час здійснення 

досудового розслідування, що, своєю чергою, негативно позначається на процесі 

використання отриманих захисником відомостей, речей і документів у 

кримінальному процесуальному доказуванні. У цьому контексті доцільно навести 

позицію В. Г. Гончаренка, який цілком обґрунтовано зауважує, що отримана 

суб’єктом доказування доказова інформація у вигляді матеріальних або ідеальних 

відображень може бути використана в процесуальному доказуванні лише після 

надання їй встановленої законом форми [76, c. 25]. 

У зв’язку з цим у КПК України необхідно чітко визначити механізм 

процесуального закріплення захисником доказів у ходів проведення інших 

процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, на що ми більш 

докладно звернемо увагу у розділі 3 дисертації. 

Використання доказів як другий етап доказування захисником у досудовому 

розслідуванні – це, з одного боку, пізнавально-практична процесуальна діяльність 

захисника, а, з іншого, – розумова діяльність, що здійснюється за законами логіки, 

психології, філософії тощо. Як слушно зазначає М. А. Погорецький використання 

доказів  – це процес оперування доказами для обґрунтування сторонами 

кримінального процесу своєї правової позиції, а також для прийняття 

уповноваженими суб’єктами кримінального процесу та судом процесуальних рішень 

у кримінальному провадженні [303, c. 25]. Ураховуючи те, що у досудовому 

розслідуванні процесуальні рішення приймаються лише стороною обвинувачення та 

слідчим суддею, використання захисником отриманих доказів передбачає 

обґрунтування ними своєї правової позиції у досудовому розслідуванні для: 
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1) заявлення клопотань про проведення СРД та НСРД; 2) заявлення клопотань щодо 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) заявлення 

клопотань щодо застосування заходів безпеки; 4) заявлення протесту у формі 

клопотання, заяви, вимоги, заперечення (зауваження), скарги. 

Отримані захисником докази у досудовому розслідуванні можуть бути 

використані для заявлення клопотань про проведення СРД та НСРД з метою 

перевірки отриманих доказів або отримання нових доказів. Для цього захисник має 

право звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора щодо проведення 

відповідних СРД чи НСРД або ж безпосередньо провести відповідні процесуальні 

дії (витребування документів, отримання речей і документів, опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб, залучення експерта). 

Під час здійснення досудового розслідування отримані захисником докази 

можуть бути використані для заявлення клопотань про застосування окремих 

заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення 

кримінального провадження у досудовому розслідуванні застосовуються на підставі 

ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 

132 КПК України). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження захисник повинен подати слідчому судді докази 

обставин, на які він посилається (ч. 5 ст. 132 КПК України).  

Результати проведеного аналізу правозастосовчої практики дають підстави 

для висновку, що на практиці захисник позбавлений в повній мірі належних 

кримінальних процесуальних гарантій щодо використання отриманих доказів для 

заявлення клопотань про застосування відповідних заходів забезпечення 

кримінального провадження. Зазначене зумовлене тим, що захисник має обмежені 

законодавчі можливості щодо заявлення клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні, оскільки 

КПК України надає захиснику лише право щодо заявлення клопотання про 

застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, як: судовий 

виклик (ст. 134 КПК України); тимчасовий доступу до речей і документів (ст. 160 

КПК України). На практиці під час здійснення досудового розслідування у 
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захисника виникає необхідність, на підставі отриманих доказів, заявляти клопотання 

й щодо застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження: 

привід (ст. 140 КПК України); накладення грошового стягнення (гл. 12 КПК 

України); тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (гл. 13 КПК 

України); відсторонення від посади (гл. 14 КПК України); тимчасове вилучення 

майна (гл. 16 КПК України); арешт майна (гл. 17 КПК України). У зв’язку з чим, на 

нашу думку, з метою належної реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, до положень 

відповідних глав, статей необхідно внести зміни та доповнення, згідно з якими, 

захисник матиме законодавче право звертатися з клопотаннями про застосування 

вищезазначених заходів забезпечення кримінального провадження.  

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні може 

використати отримані ним докази для заявлення клопотань щодо застосування 

заходів безпеки до учасників кримінального провадження з метою забезпечення 

захисту життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від протиправних посягань. 

Несвоєчасність застосування заходів безпеки до учасників кримінального 

провадження може призвести до втрати відповідних доказів, появі перешкод у їх 

отриманні чи перевірці як під час досудового розслідування, так і судового розгляду 

кримінального провадження.  

Заходи безпеки, згідно зі ст. 2 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», можуть бути застосовані до: 1) особи, яка 

заявила до правоохоронного органу про кримінальне правопорушення або в іншій 

формі брала участь чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або 

розкриттю кримінальних правопорушень; 2) потерпілого та його представника у 

кримінальному провадженні; 3) підозрюваного, обвинуваченого, захисника і 

законних представників; 4) цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 

представників у справі про відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; 5) представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 6) свідка; 7) експерта, спеціаліста, перекладача, понятого; 8) членів 

сім’ї та близьких родичів осіб, вказаних вище, якщо шляхом погроз або інших 
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протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального 

провадження [332]. 

Отримані захисником докази можуть бути використані для заявлення 

клопотання про застосування до учасників кримінального провадження таких 

заходів безпеки: а) особиста охорона, охорона житла і майна; б) видача спеціальних 

засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; в) використання 

технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, 

візуальне спостереження; г) заміна документів та зміна зовнішності; д) зміна місця 

роботи або навчання; е) переселення в інше місце проживання; є) поміщення до 

дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення; 

ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу; з) закритий судовий 

розгляд (ст. 7 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві»). 

Рішення про застосування заходів безпеки приймається слідчим, прокурором, 

судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження щодо кримінальних 

правопорушень, у розслідуванні чи судовому розгляді яких брали або беруть участь 

особи, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню 

злочинів (ч. 2 ст. ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві»). Рішення про застосування заходів безпеки може бути 

прийнято слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 206 КПК України. 

Отримані захисником докази у досудовому розслідуванні можуть бути 

використані для заявлення протесту. Чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України не визначає, що слід розуміти під поняттям протест. 

В етимологічному розумінні термін «протест» тлумачиться як рішуче заперечення 

чого-небудь, категорична заява про незгоду з кимсь, чимсь, про небажаність чого-

небудь; почуття рішучої незгоди з ким-, чим-небудь, незадоволення кимсь, чимсь; 

виступ із заявою (усною або письмовою) про незгоду з ким-, чим-небудь [393]. 

Таким чином, протест захисника у досудовому розслідуванні варто розглядати як 

реакцію захисника на дії чи бездіяльність учасників кримінального провадження чи 
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інших осіб, що призвели до порушення прав, свобод і законних інтересів захисника 

та його підзахисного у досудовому розслідуванні. 

Як слушно зазначає у цьому контексті О. Г. Яновська, формами такої 

протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні можуть бути: 

клопотання, заяви, вимоги, відводи, заперечення (зауваження, протести), скарги 

[509, c. 166;
 
505, c. 12;

 
504, c. 4-5]. Зважаючи на те, що кожна із наведених форм 

заявлення протесту захисником є предметом самостійного наукового дослідження, а 

також ураховуючи обсяги дисертації, ми лише зупинимося на основних питаннях, 

пов’язаних з використанням захисником отриманих доказів у досудовому 

розслідуванні для заявлення протесту у відповідній формі. 

Найпоширенішою формою заявлення захисником протесту у досудовому 

розслідуванні є клопотання. Захисник у досудовому розслідуванні має право 

заявляти клопотання як в усній, так і письмовій формі. Водночас для забезпечення 

можливості перевірити законність та обґрунтованість відповідних клопотань, а 

також використовувати їх у кримінальному процесуальному доказуванні, більш 

доцільним є подання клопотань у письмовому вигляді.  

На підставі отриманих доказів у досудовому розслідуванні захисник має право 

подати слідчому, прокурору, а у випадках, передбачених КПК України, слідчому 

судді, такі клопотання: 1) клопотання про скасування, зміну заходів забезпечення 

кримінального провадження (ст.ст. 147, 158, 174, 201 КПК України); 2) клопотання, 

спрямовані на вирішення кримінального провадження по суті: про зміну 

кваліфікації злочину; про зупинення досудового розслідування; про закриття 

кримінального провадження; про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; про здійснення кримінального провадження у більш короткі 

строки; про доступ до відомостей, що були видалені з матеріалів досудового 

розслідування тощо; 3) клопотання про визнання доказів недопустимими, 

неналежними, недостовірними, недостатніми. 

Отримані захисником докази можуть бути використані у досудовому 

розслідуванні для подання заяви. Відповідна форма заявлення протесту може бути 

застосована захисником для висловлення незгоди із відповідними діями учасників 
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кримінального провадження чи інших осіб під час здійснення досудового 

розслідування, прийнятими ними процесуальними рішеннями, а також для надання 

інформації уповноваженим особам, що свідчить про перешкоджання діяльності 

захисника у досудовому розслідуванні. До таких заяв можна віднести: 1) заяву про 

вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 398, 399, 400 КК 

України; 2) заяву про неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, на 

адвокатський запит; 3) заяву про невнесення відповідних відомостей до протоколів 

СРД (обшуку, огляду житла та ін.) у випадку їх проведення у присутності захисника 

(ч. 8 ст. 236; ч. 4 ст. 237 КПК України); 4) заяву про відвід (ст. 80 КПК України). 

У науковій літературі висловлюється думка, що заявлення відводів також 

може розглядатись як прояв протестної діяльності адвоката [509, c. 170;
 
505, c. 14]. 

Такий підхід є цілком обґрунтованим, водночас, на наш погляд, він потребує 

уточнення, оскільки заявлення захисником відводів здійснюється шляхом подання 

заяви. У зв’язку з цим більш доцільно розглядати відводи у контексті розгляду такої 

форми протестної діяльності, як подання заяви. 

Захисник у досудовому розслідуванні може використати отримані ним докази 

для заявлення вимог. Варто зазначити, що чинний КПК України вперше на 

законодавчому рівні закріпив відповідну форму заявлення протесту. Виходячи з 

аналізу положень КПК України, можемо зробити висновок, що отримані 

захисником докази у досудовому розслідуванні можуть бути використані для 

заявлення таких вимог: право вимагати перевірки обґрунтованості затримання (п. 6 

ч. 3 ст. 42 КПК України); право вимагати відкриття матеріалів кримінального 

провадження (п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України); право вимагати відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в 

порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, 

обвинувачення не підтвердилися (п. 17 ч. 3 ст. 42 КПК України) тощо. 

Ще однією формою заявлення протесту захисником у досудовому 

розслідуванні є висловлення заперечення (зауваження). На підставі отриманих 
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доказів захисник може висловити: зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення СРД, які заносяться до протоколу (п. 10 ч. 3 ст. 42; ч. 6 ст. 223 КПК 

України), у тому числі й заперечення щодо поставлених під час допиту 

неповнолітнього запитань (ч. 2 ст. 227 КПК України); заперечення щодо здійснення 

дистанційного досудового розслідування (ч. 2 ст. 232 КПК України); заперечення 

щодо закриття кримінального провадження (ч. 8 ст. 284 КПК України); заперечення 

щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності (ч. 3 ст. 285 КПК 

України); заперечення щодо продовження строку досудового розслідування (ч. 3 

ст. 295 КПК України) тощо. 

Отримані захисником докази також можуть бути використані для подання 

скарги з приводу порушених прав, свобод чи законних інтересів захисника та його 

підзахисного. У досудовому розслідуванні захисник має право подавати скарги на 

рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора (п. 16 ч. 3 ст. 42 КПК України).  

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути 

подані захисником протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії 

або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, 

строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії. Перелік видів 

рішень, дій та бездіяльності слідчого та прокурора, що можуть бути оскаржені до 

слідчого судді, визначений у ч. 1 ст. 303 КПК України, зокрема: 1) бездіяльність 

слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами 

ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він 

зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк; 2) рішення слідчого, 

прокурора про зупинення досудового розслідування; 3) рішення прокурора про 

закриття кримінального провадження; 4) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора при застосуванні заходів безпеки; 5) рішення слідчого, прокурора про 

відмову в задоволенні клопотання про проведення СРД, НСРД; 6) рішення слідчого, 

прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно 

з правилами, передбаченими главою 39 КПК України.  
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Варто зазначити, що інші скарги захисника на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора не розглядаються слідчим суддею під час здійснення 

досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого 

провадження у суді. 

Захисник має право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання 

розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування. Прокурор 

вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і, 

в разі наявності підстав для її задоволення, надати відповідному прокурору 

обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних 

дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно 

письмово повідомляється про результати її розгляду (ч. 1, 2 ст. 308 КПК України). 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що зовнішніми 

елементами доказування захисником у досудовому розслідуванні є два 

взаємозалежні та взаємопов’язані етапи: 1) отримання доказів; 2) використання 

отриманих доказів для обґрунтування ними своєї правової позиції. 

Отримання захисником доказів у досудовому розслідуванні полягає у: 

1) пошуку, виявленні (встановленні), витребуванні, вилученні фактичних даних та їх 

джерел; 2) перевірці, оцінці фактичних даних та їх джерел, їх процесуальному 

оформленні (закріпленні) й власне наданні фактичним даним та їх джерелам 

значення певного доказу у досудовому розслідуванні. 

Використання захисником отриманих доказів полягає в обґрунтуванні ними 

своєї правової позиції у досудовому розслідуванні для: 1) заявлення клопотань про 

проведення СРД та НСРД; 2) заявлення клопотань щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження; 3) заявлення клопотань щодо 

застосування заходів безпеки; 4) заявлення протесту у формі клопотання, заяви, 

вимоги, заперечення (зауваження), скарги. 

Розглянувши зовнішню структуру доказування захисником у досудовому 

розслідуванні, необхідно визначити її внутрішню структуру, адже без цього 

неможливо повною мірою сформулювати ані поняття доказування захисником у 

досудовому розслідуванні, ані поняття захисника як суб’єкта доказування у 
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досудовому розслідуванні, які б відповідали гносеологічній та правовій природі 

доказування у досудовому розслідуванні, змагальним засадам досудового 

розслідування, а також потребам правозастосовчої практики. 

Внутрішніми структурними елементами доказування захисником у досудовому 

розслідуванні є: об’єкт, предмет, мета, завдання, засоби, результат і власне сам суб’єкт.  

На підставі проведеного аналізу наукових джерел, присвячених теорії 

кримінального процесуального доказування, можемо зробити висновок, що до цього 

часу не визначено, що є об’єктом доказування захисником у досудовому 

розслідуванні. Об’єкт доказування захисником у досудовому розслідуванні як 

наукова категорія не досліджувався навіть у дисертаціях і монографіях, присвячених 

участі захисника у кримінальному процесуальному доказування [7; 193; 346; 51; 6; 

427; 165; 38; 209; 315; 316 та ін.]. Натомість, об’єкт є обов’язковим елементом будь-

якої діяльності, у тому числі й доказування захисником у досудовому розслідуванні. 

Будь-яка діяльність має свій об’єкт, який зумовлює її сутність, відрізняє її від інших, 

у тому числі й споріднених, видів діяльності. Окрім того, об’єкт є основою для 

формування інших внутрішніх структурних елементів доказування захисником у 

досудовому розслідуванні.  

Для того, щоб правильно визначити об’єкт доказування захисником у 

досудовому розслідуванні необхідно спочатку визначити, що є предметом 

доказування захисником, адже якщо об’єктом є те, на що спрямована діяльність 

його суб’єкта, то предметом є окремі властивості, складові об’єкта. Тобто, предмет 

доказування є вужчим поняттям, ніж об’єкт доказування та є його складовою. 

Традиційним у сучасній доктрині кримінального процесуального права та 

теорії кримінального процесуального доказування, зокрема, є розуміння предмету 

доказування як кола обставин, що підлягають дослідженню та встановленню у 

кримінальній справі з метою її правильного вирішення [184, с. 131;
 
22, с. 29]; кола 

обставин, які належить встановити у кримінальному провадженні [438, с. 47;
 
189, 

с. 237;
 

459, с. 108; 413, с. 32]; кола обставин, що підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні [224, с. 149;
 
261, с. 194]. Тобто предмет доказування 

у кримінальному провадженні – це коло обставин, що підлягають доказуванню 
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у кримінальному провадженні. Перелік таких обставин визначено у п.п. 1–7 ч. 1 

ст. 91 КПК України.  

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що, якщо предметом 

доказування у досудовому розслідуванні є сукупність обставин, які підлягають 

доказуванню у досудовому розслідуванні, то об’єктом доказування у досудовому 

розслідуванні є не лише обставини, що входять до предмету доказування у 

досудовому розслідуванні, а й всі інші обставини, які пов’язані з вчиненням 

кримінального правопорушення. Тобто об’єктом доказування у досудовому 

розслідуванні є сукупність обставин, пов’язаних із вчиненням кримінального 

правопорушення, на підставі яких встановлюються обставини, що входять до 

предмету доказування у досудовому розслідуванні. 

Для захисника предмет доказування у досудовому розслідуванні 

обумовлюється або спростуванням відповідних обставин, або встановленням 

обставин, що можуть покращити процесуальне становище підзахисного у 

досудовому розслідуванні. Такий висновок можна зробити виходячи з аналізу 

положень ч. 1 ст. 47 КПК України, відповідно до якої захисник зобов’язаний 

використовувати засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами 

України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного та з’ясування обставин, які спростовують підозру, пом’якшують чи 

виключають кримінальну відповідальність підозрюваного. 

Як слушно зазначає з цього приводу Т. В. Варфоломеєва, виконання цієї 

вимоги закону передбачає збирання відомостей, подання їх адвокатом, дослідження, 

оцінку, формулювання на цій основі конкретної правової позиції і наведення для її 

обґрунтування відповідних аргументів, які свідчать про невинуватість чи меншу 

винуватість обвинуваченого. Здійснення захисту в повному обсязі неможливе без 

вказаних дій, які є нічим іншим, як кримінально-процесуальним доказуванням [50, 

с. 100]. Важко уявити, що професійний рівень захисту може бути належним, якщо 

захисник не здійснить усіх необхідних дій упродовж розслідування, а стане чекати 

доводів обвинувачення, щоб їх спростувати, не будучи впевненим, що зможе 

зробити це, а можливо і втративши своєю бездіяльністю таку можливість. Невжиття 
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адвокатом усіх заходів захисту, передбачених законом, може негативно 

відобразитися на її якості, й призвести до залишення обвинуваченого без належної 

юридичної допомоги, а, отже, до порушення його права на захист [50, с. 101]. 

Подібну думку висловлюють й інші науковці [67, c. 3-4;
 
264, c. 133;

 
436, c. 171]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що предмет доказування захисником 

у досудовому розслідуванні складають такі дві групи обставин: 1) обставини, що 

підлягають спростуванню захисником у досудовому розслідуванні (фактичні 

обставини, які свідчать про наявність підозри; наявність події кримінального 

правопорушення; наявність винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; 

наявність шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наявність обставин, що 

обтяжують покарання); 2) обставини, що підлягають встановленню захисником у 

досудовому розслідуванні (обставини, що впливають на зменшення розміру шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням; обставини, що впливають на 

пом’якшення покарання; обставини, що виключають кримінальну відповідальність; 

обставини, що є підставою для закриття кримінального провадження; обставини, що 

є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання). Тобто 

предмет доказування захисником у досудовому розслідуванні обумовлюється 

спростуванням або встановленням обставин, що підлягають доказуванню у 

досудовому розслідуванні. 

Визначивши предмет доказування захисником у досудовому розслідуванні, 

можемо сформулювати об’єкт доказування захисником у досудовому розслідуванні, 

під яким слід розуміти сукупність обставин, пов’язаних із вчиненням кримінального 

правопорушення, на підставі яких встановлюються обставини, що входять до 

предмету доказування захисником у досудовому розслідуванні. 

Наступним внутрішнім елементом доказування захисником у досудовому 

розслідуванні є його мета. Виходячи з аналізу наукової літератури, можемо дійти 

висновку, що вчені традиційно визначають мету доказування як встановлення 

об’єктивної істини [413, c. 12;
 
94, c. 13;

 
470, c. 26;

 
32, c. 5-8;

 
31, c. 16-20; 253, c. 7; 

437, c. 22-37;
 
438, c. 57-58;

 
319, c. 58;

 
291, c. 91;

 
315, c. 14 та ін.], встановлення істини 
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[204, c. 2], досягнення істини [270], формування істини [48, c. 82], встановлення 

судової істини [201]. 

Окремі вітчизняні процесуалісти відійшли від традиційних уявлень щодо 

формулювання мети доказування у кримінальному провадженні як встановлення 

істини та визначають її дещо по-іншому. Так, І. І. Котюк та О. І. Котюк вважають, 

що метою доказування є встановлення обставин, які належать до предмета 

доказування в конкретному кримінальному провадженні [162, c. 161].  

На думку Н. П. Сизої, метою доказування є встановлення обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, й ухвалення на їх основі законних, 

обґрунтованих і справедливих рішень [379, c. 303].  

М. А. Погорецький розглядає мету кримінального процесуального 

доказування у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні метою 

кримінального процесуального доказування є встановлення усіх обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для вирішення правового 

конфлікту, що виник у зв’язку з вчиненням кримінального правопорушення, а у 

вузькому розумінні – обґрунтування сторонами кримінального провадження своєї 

правової позиції, на підставі отриманих доказів, які повинні відповідати критеріям 

належності, допустимості та достовірності, для прийняття уповноваженими 

суб’єктами кримінального провадження відповідного процесуального рішення [303, 

c. 26]. Зважаючи на вищезазначене, викликає заперечення позиція В. П. Гмирка, 

який зазначає, що головною ідеєю теорії доказів М. А. Погорецького є концепт 

об’єктивної істини [72, c. 36]. 

У сучасній вітчизняній процесуальній літературі висловлюється думка, що 

мета діяльності доказування – це знаннєвий процесуальний проект (версія) шуканої 

юридичної конструкції, виготовленої стороною обвинувачення [73, c. 35]. Водночас, 

на наш погляд, такий підхід є необґрунтованим, оскільки він не відповідає правовій 

та гносеологічній природі доказування у досудовому розслідуванні, а також 

змагальним засадам кримінального провадження, де захисник є активним суб’єктом 

процесу доказування у досудовому розслідуванні, який має власну мету. 
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На нашу думку, мету доказування у кримінальному провадженні в цілому 

варто визначати, як встановлення обставин, що входять до предмету доказування у 

кримінальному провадженні, на підставі отриманих доказів. Виходячи з 

функціональної структури кримінального процесу України, можемо зробити 

висновок, що мета доказування стороною захисту, в тому числі й захисником, не 

співпадає з метою доказування сторони обвинувачення, оскільки мета доказування 

сторони захисту і, зокрема, захисника обумовлена, насамперед, реалізацією функції 

захисту у досудовому розслідуванні, а мета доказування сторони обвинувачення – 

функцією обвинувачення. Якщо метою доказування сторони обвинувачення є 

встановлення обставин, що свідчать про наявність події кримінального 

правопорушення, винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення, мотиву та мети його вчинення, обставин, що обтяжують 

покарання та інше, то метою доказування захисником у досудовому розслідуванні є 

спростування або встановлення обставин, що входять до предмету доказування 

захисником у досудовому розслідуванні, отриманими ним доказами.  

У науковій літературі залишається не з’ясованим такий внутрішній елемент 

доказування захисником у досудовому розслідуванні, як завдання. В 

етимологічному розумінні термін «завдання» тлумачиться як наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.; мета, до якої прагнуть; те, 

що хочуть здійснити [386]. Тобто завданням доказування захисником у досудовому 

розслідуванні є те, що необхідно зробити суб’єктам доказування для досягнення 

їхньої мети у досудовому розслідуванні. Завдання доказування захисником у 

досудовому розслідуванні обумовлюються, насамперед, його метою, а також його 

об’єктом і предметом.  

Як і будь-яка діяльність, доказування захисником у досудовому розслідуванні 

здійснюється уповноваженим суб’єктом. Ураховуючи те, що загальні питання 

суб’єктів доказування нами було докладно висвітлено у низці раніше опублікованих 

наукових працях [411; 410; 407 та ін.], ми лише зазначимо, що суб’єктами 

доказування у досудовому розслідуванні є уповноважені особи, які в порядку, 

передбаченому КПК України, наділені обов’язками щодо здійснення доказування у 
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досудовому розслідуванні або мають право на активну участь у доказування під час 

здійснення досудового розслідування, реалізуючи свої процесуальні інтереси, 

мотиви. Суб’єктами доказування у досудовому розслідуванні, на наш погляд, є лише 

сторони кримінального провадження (сторона обвинувачення – параграф 2 КПК 

України та сторона захисту – параграф 3 КПК України). 

Розглядаючи захисника, як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, 

варто зазначити, що захисником у досудовому розслідуванні є адвокат, який 

здійснює захист підозрюваного, особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання 

про їх застосування (ч. 1 ст. 45 КПК України). Захисником не може бути адвокат, 

відомості про якого не внесені до ЄРАУ або стосовно якого у ЄРАУ містяться 

відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю (ч. 2 ст. 45 КПК України). Діяльність захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні обумовлюється його процесуальним інтересом, мотивами, 

професійними та іншими особистісними якостями. 

Варто зазначити, що чинний КПК України, у порівнянні з КПК України 1960 

р., запровадив низку новел, спрямованих на підвищення ефективності реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. Однією з такий гарантій є надання захиснику права 

отримувати докази у досудовому розслідуванні. Так, зокрема ч. 1 ст. 93 КПК 

України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального 

провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Частиною 3 цієї статті 

визначено засоби отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні.  

Разом з тим ч. 1 ст. 84 КПК України закріплено, що доказами у кримінальному 

провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження 

та підлягають доказуванню. Як бачимо, серед переліку зазначених суб’єктів 

законодавець не визначає захисника.  
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Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що між положеннями 

ч. 1 ст. 84 та ч. 1, 3 ст. 93 КПК України є певна правова колізія, адже, з одного боку, 

КПК України у ч. 1, 3 ст. 93 встановлює, що захисник збирає докази у досудовому 

розслідуванні, а, з іншого, – доказами в кримінальному провадженні є фактичні 

дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, 

прокурор, слідчий суддя і суд (виділ. нами – О. С.) встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження 

і підлягають доказуванню. 

Певну неоднозначність у цьому контексті створює й п. 7 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого захисник має право 

збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в 

установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, 

їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою. 

Наявність цієї законодавчої прогалини призвела до того, що окремі вітчизняні 

науковці вважають, що сторона захисту, використовуючи надані законом 

можливості, буде мати у своєму розпорядженні предмети, документи, а не докази 

[494, c. 46; 492, c. 22;
 
491, c. 287; 490, c. 25]; сторона захисту під час досудового 

розслідування збирає не докази, а відомості про факти, які підлягають доказуванню 

[442, c. 167; 441, c. 328]. Такі відомості формалізуються у відповідних речах і 

документах (матеріалах). Силу доказів (судових) такі матеріали отримують лише 

після їх безпосереднього дослідження та оцінки судом в умовах судового розгляду 

кримінального провадження (або за наявності передбачених законом підстав – 

слідчим суддею за правилами судового розгляду) [442, c. 167; 441, c. 328]. 

Слід звернути увагу на те, що недосконалість положень чинного 

кримінального процесуального законодавства України негативно позначається й на 

правозастосовчій діяльності, оскільки слідчі, прокурори не завжди визнають 

отримані захисником матеріали під час здійснення досудового розслідування 

доказами у кримінальному провадженні. Таку думку висловили 88 % опитаних 

адвокатів та 70 % суддів (Додаток А, табл. А. 6). З огляду на це можемо зробити 

висновок, що захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні 
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позбавлений належних кримінальних процесуальних гарантій, які б забезпечували 

процес визнання, отриманих ним відомостей, доказами у кримінальному 

провадженні. 

Необхідно зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне 

провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне 

обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, 

прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони 

кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду 

речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших 

процесуальних прав, передбачених КПК України (ч. 2 ст. 22 КПК України).  

Європейський суд з прав людини у низці своїх рішень звертав увагу на те, що: 

1) сторони кримінального провадження повинні мати можливість не лише 

оспорювання наявні у справі докази, а також і представляти суду свої докази; 2) 

якщо обвинувачений вибирає активну лінію захисту, то він повинен мати право 

збирати і подавати докази на тих же умовах, що й сторона обвинувачення («Домбо 

Бехеєр проти Нідерландів» [107], «Перич проти Хорватії» [288], «Де Хаес і Гійселс 

проти Бельгії» [102], «Міралашвіллі проти Російської Федерації» [250] та ін.). 

Окрім того, 94 % опитаних адвокатів зазначили, що ч. 1 ст. 84 КПК України 

потрібно привести у відповідність з положеннями ч. 1, 3 ст. 93 КПК України 

(Додаток А, табл. А. 7). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що підхід законодавця до 

визначення поняття доказів у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 84 КПК України) 

є необґрунтованим і таким, що не відповідає ні змагальним засадам кримінального 

провадження, ні практиці ЄСПЛ, ні практичній діяльності захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. 

У цьому контексті ми поділяємо позицію М. А. Погорецького, який слушно 

зазначає, що доказом у кримінальному провадженні є єдність фактичних даних, 

отриманих і закріплених у відповідній процесуальній формі, а також їх 

процесуальних джерел, на підставі якої сторони кримінального провадження, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 
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мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, та яка 

визнана доказом уповноваженими суб’єктами доказування, слідчим суддею та 

судом [310, c. 16]. Такої думки дотримуються й інші дослідники [240, c. 31;
 
209, c. 

34-35;
 
87, c. 120;

 
426, c. 130;

 
24, c. 33-34;

 
112, c. 135-136; 471, c. 126 та ін.]. 

Відповідний підхід, на наш погляд, необхідно закріпити у ч. 1 ст. 84 КПК України. 

Окрім того, з метою відповідності положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України, необхідно внести відповідні зміни до п. 7 

ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», закріпивши, що адвокат 

має право збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами. Варто 

зазначити, що такої ж думки дотримуються й розробники проекту ЗУ «Про внесення 

змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2016 р., 

пропонуючи за захисником закріпити право збирати докази будь-якими не 

забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку 

запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з 

ними та опитувати осіб за їх згодою (п. 7 ч. 1 ст. 20) [345]. 

Наступним внутрішнім структурним елементом доказування захисником у 

досудовому розслідуванні є відповідні засоби. У широкому розумінні засобами 

доказування у досудовому розслідуванні є все те, за допомогою чого воно 

здійснюється: 1) СРД, НСРД, інші процесуальні дії, за допомогою яких 

отримуються докази; 2) самі докази. У вузькому розумінні засобами доказування 

(засобами отримання доказів) є СРД, НСРД та інші процесуальні дії. А докази є 

засобами розумового доказування.  

Варто зазначити, що новелою КПК України 2012 р. є не лише надання захисту 

законодавчого права отримувати докази у досудовому розслідуванні (ч. 1 ст. 93 

КПК України), а також і нормативне закріплення засобів отримання доказів 

захисником. Так, відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України захисник має отримувати 

докази шляхом витребування та одержання від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та 

фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення СРД, НСРД та інших 
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процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити 

подання суду належних і допустимих доказів. 

Засоби отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні мають 

опосередковану та безпосередню форму. Опосередкована форма отримання доказів 

захисником у досудовому розслідуванні має місце у випадку ініціювання 

захисником проведення СРД та НСРД. Безпосередня форма отримання доказів 

захисником у досудовому розслідуванні реалізується під час витребування 

документів, отримання речей і документів, опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб, залучення експерта. Саме безпосередня форма 

отримання доказів захисником є основним аргументом того, що захисник є 

активним суб’єктом доказування у досудовому розслідуванні, який має право 

безпосередньо отримувати докази. У науковій літературі відповідні засоби 

отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні іменують ще як інститут 

адвокатського розслідування [58, c. 17;
 
283, c. 16;

 
242, c. 182;

 
317, c. 15-17 та ін.]. 

Доцільно звернути увагу на те, що законодавець, закріпивши у ч. 3 ст. 93 КПК 

України відповідні засоби отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні, не передбачив належних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування та ефективних механізмів їх реалізації у 

досудовому розслідуванні. Адже результати проведеного аналізу положень чинного 

кримінального процесуального законодавства України, матеріалів правозастосовчої 

практики дають підстави для висновку, що КПК України не визначає процесуальної 

форми для окремих засобів отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні, а для інших вона є недосконалою. На відсутність і недосконалість 

процесуальної форми отримання доказів захисником неодноразово звертали увагу й 

вітчизняні науковці [274, c. 256;
 
275, c. 157;

 
298, c. 480-481;

 
251, c. 133;

 
276, c. 255;

 

99, c. 100-101;
 
98, c. 9;

 
144, c. 183;

 
 351, c. 112;

 
410, c. 311;

 
494, c. 46;

 
492, c. 22;

 
491, c. 

287; 490, c. 25;
 
432, c. 81-83;

 
207, c. 403-406;

 
464, c. 84;

 
460, c. 32-33;

 
 132, c. 227; 134, 

c. 139-140;
 
187, c. 198 та ін.]. 

Як результат, це призводить до неможливості перевірити та оцінити їх на 

предмет допустимості, адже згідно з ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається 
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допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. На цьому 

акцентує увагу також і Конституційний Суд України, зазначаючи, що визнаватися 

допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки 

фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального 

законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та 

ухвалення законного і справедливого рішення у справі [496]. У зв’язку з чим у 

кримінальному процесуальному законодавстві України необхідно чітко визначити 

та прописати процесуальну форму отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні, а також належні кримінальні процесуальні гарантії їх отримання, на 

що ми більш докладно звернемо увагу у відповідних розділах нашого 

дисертаційного дослідження. 

Доказування у досудовому розслідуванні спрямоване на досягнення 

відповідного результату. Виходячи з аналізу наукової літератури, можемо дійти 

висновку, що така правова категорія як результат доказування захисником у 

досудовому розслідуванні вченими не досліджувалася. В етимологічному розумінні 

термін «результат» розкривається як остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь 

заняття, діяльності, розвитку і т. ін.; наслідок якої-небудь дії, якогось явища і т. ін. 

[391]. Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що результатом 

доказування захисником у досудовому розслідуванні є реалізована мета захисника – 

те, що прагнув досягти захисник у досудовому розслідуванні. Результат доказування 

захисником у досудовому розслідуванні може бути як позитивним, якщо мета 

досягнута, так і негативним, якщо мету не вдалося досягти. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що доказування захисником у 

досудовому розслідуванні – це регламентована кримінальним процесуальним 

законодавством пізнавально-практична та розумова діяльність захисника, що 

полягає в отриманні доказів та їх використанні для обґрунтування ними своєї 

правової позиції, яка обумовлена власним об’єктом, предметом, метою, завданнями, 

засобами доказування для досягнення бажаного результату у досудовому 

розслідуванні. 
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Доказування захисником у досудовому розслідуванні, як пізнавально-практична 

та розумова діяльність, має свою зовнішню та внутрішню структури. Зовнішніми 

структурними елементами доказування захисником у досудовому розслідуванні є 

два взаємозалежні та взаємопов’язані етапи: 1) отримання доказів; 2) використання 

отриманих доказів для обґрунтування ними своєї правової позиції. Внутрішніми 

структурними елементами доказування захисником у досудовому розслідуванні є: 

об’єкт, предмет, мета, завдання, засоби, результат і власне сам суб’єкт. 

На підставі вищенаведеного можемо визначити поняття захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, яким є адвокат, який у порядку, 

передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, наділений 

повноваженнями щодо здійснення доказування для реалізації функції захисту у 

досудовому розслідуванні. 

 

1.2 Поняття та види кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

 

Розроблення належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, наявність яких забезпечувала не 

лише ефективність реалізації змагальних засад кримінального провадження у 

досудовому розслідуванні, а й відповідала потребам правозастосовчої практики, 

неможливо без з’ясування поняття та видів кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Результати 

проведеного аналізу наукових джерел свідчать про те, що поняття кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні залишається недослідженим. Чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України також не визначає, що слід розуміти під зазначеною 

правовою категорією.  

Відсутність цього поняття у науковій літературі, а також у кримінальному 

процесуальному законодавстві України є одним із чинників, який негативно впливає 

на ефективність доказування захисником у досудовому розслідуванні, на що 
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вказують 34 % опитаних слідчих, 42 % прокурорів, 64 % суддів та 72 % адвокатів 

(Додаток А, табл. А. 8). У зв’язку з цим виникає необхідність у визначенні поняття 

та видів кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. 

Для того, щоб правильно сформулювати поняття кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, необхідно 

з’ясувати, що собою являють кримінальні процесуальні гарантії. У цьому контексті, 

як слушно зазначають окремі науковці, умовах України, де є поширеною корупція у 

правоохоронних та судових органах, де недостатньо високий рівень 

професіоналізму правозастосовців (працівників оперативно-розшукових підрозділів, 

слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів), де поширений правовий нігілізм у 

суспільстві, передбачені чинним КПК процесуальні гарантії потребують 

подальшого удосконалення з урахуванням зазначених чинників. Для цього, перш за 

все, необхідно визначити поняття процесуальних гарантій щодо якого у теорії 

кримінального процесу відсутня єдність думок. Немає поняття кримінальних 

процесуальних гарантій і в чинному КПК України, а також інших правових актах, 

що й актуалізує його розробку [304]. 

При визначенні поняття кримінальних процесуальних гарантій потрібно 

зважати на те, що «поняття є формою думки, в якій неодмінно що-небудь 

стверджується відносно предметів і явищ, їх властивостей, зв’язків і відносин, і яка 

володіє властивістю виражати або істину, або брехню. У понятті на першому плані 

повинно бути твердження про наявність ознак, властивостей предмета. При 

визначенні поняття виділяються відмінні істотні властивості (ознаки)» [153, с. 456-

457], поняття кримінальних процесуальних гарантій, як і будь-яке правове поняття, 

повинно характеризуватися відносною статичністю, завершеністю, і з огляду на 

його обсяг та зміст досить чітко зафіксувати точно визначений рівень (зріз) знань 

про найбільш загальні та істотні риси і властивості кримінально-процесуальних 

гарантій. Виходячи з цього, поняття кримінальних процесуальних гарантій повинно 

стати логічною формою збагнення сутності й закономірностей їх функціонування та 

розвитку і внаслідок цього виступати у кримінально-процесуальному науковому та 
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практичному пізнанні в якості інструменту, способу розуміння й фіксації 

досягнутих знань у зазначеній сфері. Визначене поняття кримінальних 

процесуальних гарантій, яке б відповідало їх сутності, повинно знайти нормативне 

вираження, бути ясним, легким для розуміння, щоб усі, хто його читатиме, міг 

однаково розуміти його суть [304]. 

Визначаючи поняття кримінальних процесуальних гарантій, доцільно 

звернути увагу на те, що окремі вчені, на нашу думку, необґрунтовано та 

безпідставно вказують, що у процесуальній літературі загально прийнято визначати 

кримінальні процесуальні гарантії як встановлені законом засоби і способи, що 

сприяють успішному здійсненню правосуддя, захисту прав і законних інтересів 

особи [14, с. 59], або ж стверджують, що у науці до визначення поняття 

«кримінально-процесуальних гарантій» наявний фактично єдиний підхід до його 

конкретизації [356, c. 41], оскільки результати проведеного аналізу зарубіжної [14, c. 

59;
 
421, c. 56;

 
243, c. 88; 458, c. 21;

 
445, c. 52;

 
447, c. 11;

 
199, c. 44;

 
131, c. 117 та ін.] та 

вітчизняної [502, c. 27;
 
184, c. 16-17;

 
185, c. 28;

 
222, c. 23;

 
440, c. 20;

 
268, c. 52; 255, c. 

32;
 
262, c. 28;

 
122, c. 22;

 
187, c. 21; 182, c. 19;

 
186, c. 37;

 
203, c. 13;

 
395, c. 31;

 
30, с. 169; 

304 та ін.] процесуальної літератури дають підстави для висновку, що дослідники 

по-різному визначають зміст і сутність кримінальних процесуальних гарантій. 

Кримінальні процесуальні гарантії вчені розглядають як передбачені 

кримінально-процесуальним законом засоби [255, с. 32;
 
262, с. 28;

 
458, c. 21;

 
183, 

c. 13;
 
222, с. 19; 182, c. 19;

 
186, c. 37;

 
183, с. 8;

 
421, c. 56;

 
307, c. 94;

 
187, c. 37;

 
462, 

c. 47]; систему правових засобів [205, c. 54]; встановлені законом засоби і способи 

[131, c. 117;
 
14, c. 59;

 
122, c. 22]; систему встановлених процесуальним законом 

умов [142, c. 19]; передбачені кримінально-процесуальним законом умови, засоби та 

способи [268, с. 52]; встановлені процесуальним законом заходи [203, c. 13]; 

встановлені кримінально-процесуальним законодавством та підзаконними актами 

правила [395, c. 31]; сукупність установлених законом правових норм [187, c. 37; 

184, c. 16;
 
185, c. 28]; весь кримінальний процесуальний порядок [187, c. 37; 184, 

c. 16;
 
185, c. 28]; систему прийомів [30, c. 169] тощо. 
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Немає єдності думок серед науковців й щодо сутності кримінальних 

процесуальних гарантій. Так, одні зазначають, що кримінальні процесуальні гарантії 

направлені на забезпечення ефективного здійснення кримінального провадження, 

виконання його завдань [182, c. 19; 186, c. 37]; створення умов для виконання завдань 

кримінального процесу, справедливого правосуддя [203, c. 13]; забезпечення 

ефективного функціонування кримінального процесу [222, с. 19; 221, c. 18].  

Інші правники більш широко розкривають сутність кримінальних 

процесуальних гарантій, стверджуючи, що вона полягає в забезпеченні реалізації 

їхніх прав, а також здійснення правосуддя в кримінальних справах і виконання 

завдань кримінального судочинства [268, с. 52]; забезпеченні можливості 

здійснення, захисту прав і свобод, законних інтересів громадян, які беруть участь у 

кримінальному процесі [202, с. 8]; забезпеченні реалізації прав та обов’язків 

суб’єктів кримінального процесу, завдань кримінального процесу [183, c. 13; 131, c. 

117]; реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, функціонуванні 

того чи іншого суспільного й правового інституту [440, с. 20]; забезпеченні 

досягнення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів 

суб’єктів, які беруть у ньому участь [262, с. 28; 255, c. 32; 461, c. 23]; здійсненні 

завдань кримінального судочинства, насамперед захисту прав і законних інтересів 

осіб, що притягаються до кримінальної відповідальності [458, с. 21]; забезпеченні 

інтересів правосуддя та прав, свобод і законних інтересів особи [395, c. 31]; 

забезпеченні виконання завдань кримінального провадження та наданні 

можливості суб’єктам кримінального процесу виконувати обов’язки та 

реалізовувати права [187, c. 21]; забезпеченні прав, свобод і законних інтересів 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, з метою реалізації завдань 

кримінального провадження [122, c. 22]. 

Як бачимо, єдиного усталеного підходу щодо розуміння поняття та сутності 

кримінальних процесуальних гарантій серед учених немає. На наш погляд, для 

правильного визначення поняття кримінальних процесуальних гарантій необхідно 

з’ясувати, що собою являє термін «гарантія». У етимологічному розумінні термін 

«гарантія» визначається як порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умова, що 
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забезпечує успіх чого-небудь [384]. Виходячи із зазначено, можемо виокремити такі 

складові терміну «гарантія»: 1) порука; 2) умова; 3) забезпечувати. Порука – це 

запевнення, гарантія в чому-небудь; умова, що забезпечує успіх чогось [388]. Умова 

– це необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-

небудь або сприяє чомусь; обставина, особливість реальної дійсності, за якої 

відбувається або здійснюється що-небудь; правило, яке існує або встановлено в тій 

чи іншій галузі життя, діяльності, яке забезпечує нормальну роботу чого-небудь 

[394]. Забезпечувати – це створення надійних умов для здійснення чого-небудь; 

гарантувати щось; захищати, охороняти що-небудь від небезпеки [385]. У зв’язку з 

цим, на нашу думку, при визначенні поняття кримінальних процесуальних гарантій 

доцільно оперувати саме терміном «умова».  

Суперечливою, на наш погляд, є точка зору тих фахівців, які вважають, що 

сутність кримінальних процесуальних гарантій полягає лише в охороні прав і 

законних інтересів суб’єктів, які беруть у ньому участь [262, с. 28; 255, c. 32; 461, 

c. 23] чи захисту прав і законних інтересів осіб, що притягаються до кримінальної 

відповідальності [440, с. 21], оскільки для того, щоб забезпечити належний рівень 

захисту та охорони прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, самі учасники кримінального провадження, як і суб’єкти, що 

забезпечують охорону прав і законних інтересів учасників кримінального 

провадження (наприклад, слідчий, суд тощо), повинні мати ефективні законні 

можливості для реалізації їхніх прав та виконання обов’язків.  

Викликає також заперечення позиція тих учених, які зазначають, що сутність 

кримінальних процесуальних гарантій зводиться лише до реалізації прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження [268, с. 52; 122, c. 22], 

оскільки кримінальні процесуальні гарантії повинні бути спрямовані як на реалізацію 

прав учасників кримінального провадження, так і на виконання їхніх обов’язків, що, 

своєю чергою, забезпечить реалізацію публічних інтересів кримінального процесу та 

виконання завдань кримінального провадження [307, c. 93]. 

У цьому контексті доцільно навести позицію Ю. П. Аленіна та Ю. О. Гурджі, 

які зазначають, що теоретична значимість питання щодо публічної природи гарантій 
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прав особи у кримінальному судочинстві обумовлена наступним. По-перше, тією 

увагою, яка звернена сучасною теорією держави і права, теорією прав людини, 

конституційним правом, теорією кримінального процесу на становище особи та її 

інтереси у «структурі цінностей» держави і на переорієнтацію правозастосовчої 

практики на природно-правові цінності. По-друге, запитом законотворчої практики 

на розроблення системи гарантій прав особи і механізму їх реалізації при здійсненні 

правосудця. Такий «запит» може бути сформульований тільки там, де значення 

окремої особи «виведено» у ряд найважливіших державних і суспільних цінностей. 

Дане становище характерно для країн, чия правова політика визначається завданням 

формування правової держави. Правова політика, як особлива форма вираження 

державної політики, спосіб юридичної легітимації, закріплення і здійснення 

політичного курсу держави, волі її офіційних лідерів і владних структур, 

реалізується, у першу чергу, в конституції, законах, інших основних нормативно-

правових актах. Саме це визначає нормативно-правовий аспект розгляду джерел 

публічності гарантій прав особи у кримінальному судочинстві. Найважливішим тут 

є положення конституційного права про нормативність Конституції України, 

включаючи конституційні настановлення та принципи. Результат нормативності 

перших (у тому числі ст. 1 Конституції України) ‒ юридичне закріплення правових 

орієнтирів, цільових настановлень для організації правового регулювання і 

правозастосовчої діяльності. Своєю чергою, нормативність конституційних 

принципів (у тому числі її ст. 3 Конституції України) обумовлює цілеспрямований 

вплив на правову систему і надає їм статус конституційно-правових принципів, 

якими повинні керуватися всі правотворчі та правозастосовчі органи, громадяни та 

інші суб’єкти конституційно-правових відносин [18, с. 31]. 

Варто зазначити, що кримінальні процесуальні гарантії спрямовані також на 

забезпечення реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктів, які залучаються до 

кримінального провадження: свідок, перекладач (сурдоперекладач), експерт, 

спеціаліст, заставодавець, поняті, секретар судового засідання, судовий розпорядник 

та ін. Окрім того, кримінальні процесуальні гарантії спрямовані на забезпечення 

реалізації прав і виконання обов’язків осіб, що здійснюють кримінальне 
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провадження (слідчий, детектив, прокурор, слідчий суддя, суд). Відповідні суб’єкти 

мають бути зацікавлені у тому, щоб учасники кримінального провадження були 

обізнані у своїх правах та обов’язках й могли належним чином їх використовувати 

та виконувати, оскільки лише в цьому випадку будуть створюватися належні умови 

для забезпечення виконання завдань кримінального провадження. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо визначити такі сутнісні ознаки 

кримінальних процесуальних гарантій: 1) умови; 2) регламентовані кримінальним 

процесуальним законодавством; 3) спрямовані на реалізацію повноважень учасників 

кримінального провадження, слідчим суддею та судом; 4) спрямовані на захист й 

охорону прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, 

слідчого судді та суду; 5) спрямовані на забезпечення вирішення завдань 

кримінального провадження. Подібні сутнісні ознаки кримінальних процесуальних 

гарантій виокремлюють й інші науковці [304; 307, c. 92]. 

Отже, кримінальними процесуальними гарантіями є регламентовані 

кримінальним процесуальним законодавством умови, що спрямовані на реалізацію 

повноважень учасників кримінального провадження, слідчого судді та суду, 

забезпечення захисту й охорони прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження, слідчого судді та суду, а також вирішення завдань 

кримінального провадження.  

Запропоноване нами поняття кримінальних процесуальних гарантій, на наш 

погляд, має науково-методологічне значення для визначення поняття кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. Водночас, перш ніж його визначити, слід звернути увагу на те, що у 

науковій літературі окремими вченими, окрім терміну кримінальні процесуальні 

гарантії, використовується також і термін кримінальні процесуальні гарантії 

адвокатської діяльності. Так, О. Г. Яновська вважає, що кримінальні процесуальні 

гарантії адвокатської діяльності – це правові засоби, які закріплені в нормах права і 

мають предметом свого регулювання права та обов’язки адвоката як учасника 

кримінального процесу, забезпечують їх реалізацію і відновлення в разі порушення 

[5, c. 226;
 
503, с. 5]. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської діяльності, на 
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думку вченої, повинні виконувати подвійну функцію: 1) перешкоджати порушенню 

прав адвокатів з боку зобов’язаних до них суб’єктів; 2) запобігати фактам 

зловживання правами особисто їх власниками, тобто адвокатами [507, с. 51]. 

А. М. Бірюкова стверджує, що в загальному вигляді гарантії адвокатської 

діяльності при здійсненні захисту являють собою сукупність правових засобів, які є 

невід’ємним елементом системи правового регулювання кримінального процесу в 

Україні, що спрямовані на захист професійних прав адвоката в кримінальному 

процесі, забезпечення вільної реалізації його прав та обов’язків здійснювати захист 

обвинуваченого, підсудного [41, с. 10]. 

С. Л. Савицька зазначає, що кримінально-процесуальні гарантії адвокатської 

діяльності після прийняття нового КПК України та ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» необхідно розмежовувати на: 1) гарантії, що являють собою 

правові засоби, які закріплені в нормах КПК України і мають предметом свого 

регулювання процесуальні права та обов’язки адвоката як захисника підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, виправданого, представника потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача, учасника кримінального провадження, що надає 

правову допомогу свідку під час допиту чи участі у проведенні інших 

процесуальних дій; 2) гарантії, які закріплені у ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» й нормах КПК України та забезпечують реалізацію таких 

принципів адвокатської діяльності, як незалежність та конфіденційність. Йдеться 

про процесуальні гарантії, пов’язані з особливим порядком кримінального 

провадження стосовно адвоката, забороною проведення щодо нього певних дій, 

забезпеченням безпеки адвоката під час участі у кримінальному судочинстві тощо. 

Ці гарантії повністю поширюються на всі види адвокатської діяльності, передбачені 

ст. 19 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», і являють собою певні засоби, 

покликані забезпечити нормальне, тобто встановлене ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», функціонування такого недержавного самоврядного 

інституту, як адвокатура. Якщо розглядати кримінально-процесуальні гарантії 

адвокатської діяльності в останньому аспекті, то, на думку вченої, це передбачені 

КПК України та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» правові засоби, які 
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забезпечують реалізацію таких принципів адвокатської діяльності, як незалежність і 

конфіденційність [356, c. 42; 45]. 

М. М. Погорецький, погоджуючись з позицією С. Л. Савицької, зауважує, що 

такий підхід потребує уточнення [307, c. 96-98], та пропонує розглядати кримінальні 

процесуальні гарантії адвокатської діяльності, як: 1) гарантії, що являють собою 

правові засоби, які закріплені в нормах КПК України і мають предметом свого 

регулювання процесуальні права та обов’язки адвоката як захисника підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 

передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію); 

2) гарантії, що являють собою правові засоби, які закріплені в нормах КПК України 

та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і мають предметом свого 

регулювання процесуальні права та обов’язки адвоката як представника 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; 3) гарантії, що являють 

собою правові засоби, які закріплені в нормах КПК України та ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» і мають предметом свого регулювання процесуальні 

права та обов’язки адвоката свідка; 4) гарантії, які закріплені у ст. 23 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» й нормах КПК України та забезпечують 

реалізацію таких принципів адвокатської діяльності, як незалежність, 

конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів, домінантність інтересів клієнтів, 

компетентність, добросовісність і повага до адвокатської професії [307, c. 97-98]. 

Виходячи з вищенаведеного, М. М. Погорецький робить висновок, що під 

кримінальними процесуальними гарантіями адвокатської діяльності слід розуміти 

визначені кримінальним процесуальним законодавством правові засоби, які 

спрямовані на реалізацію прав та виконання обов’язків адвокатом, реалізацію 

принципів адвокатської діяльності, таких як незалежність, конфіденційність, 

уникнення конфлікту інтересів, домінантність інтересів клієнтів, компетентність, 

добросовісність та повага до адвокатської професії, а також на досягнення завдань 

кримінального провадження [307, c. 98].  
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У цілому з такою позицією варто погодитися, водночас, як вже нами було 

зазначено, більш доцільно при визначенні поняття кримінальних процесуальних 

гарантій вживати не термін засоби, а – умови. Окрім того, потребує уточнення 

позиція науковця з приводу того, що кримінальні процесуальні гарантії адвокатської 

діяльності спрямовані лише на реалізацію таких принципів адвокатської діяльності, 

як незалежність, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів, домінантність 

інтересів клієнтів, компетентність, добросовісність і повага до адвокатської 

професії. Варто зауважити, що процесуальна діяльність захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні спрямована не лише на реалізацію 

вищенаведених принципів, а також і на реалізацію принципів кримінального 

провадження, що закріплені в ст. 7 КПК України. У цьому контексті слушною є 

позиція А. М. Бірюкової, яка, говорячи про гарантії забезпечення адвокатської 

діяльності при реалізації права обвинуваченого на захист, зазначає, що мову 

потрібно вести про правові гарантії належної реалізації прав та обов’язків адвоката-

захисника у кримінальному процесі, визначені законами та іншими нормативно-

правовими актами України [40, c. 136]. Проте, на наш погляд, при визначенні 

поняття кримінальних процесуальних гарантій адвокатської діяльності їх сутність 

недоцільно розкривати через реалізацію відповідних принципів, оскільки принципи 

адвокатської діяльності, як і принципи кримінального провадження, безпосередньо 

функціонують під час реалізації прав та виконання обов’язків захисником. Тобто, 

реалізація прав і виконання обов’язків адвокатом охоплює реалізацію таких 

принципів адвокатської діяльності, як незалежність, конфіденційність, уникнення 

конфлікту інтересів, домінантність інтересів клієнтів, компетентність, 

добросовісність, повага до адвокатської професії, а також принципів кримінального 

провадження. 

Таким чином, можемо виокремити такі сутнісні ознаки кримінальних 

процесуальних гарантій адвокатської діяльності: 1) умови; 2) регламентовані 

кримінальним процесуальним законодавством; 3) спрямовані на реалізацію 

повноважень адвоката; 4) спрямовані на захист й охорону прав, свобод і законних 
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інтересів адвоката; 5) спрямовані на забезпечення вирішення завдань кримінального 

провадження. 

Отже, кримінальні процесуальні гарантії адвокатської діяльності – це  

регламентовані кримінальним процесуальним законодавством умови, що 

спрямовані на реалізацію повноважень адвоката, забезпечення захисту й охорону 

прав, свобод і законних інтересів адвоката, а також вирішення завдань 

кримінального провадження. 

Зважаючи на визначене нами поняття кримінальних процесуальних гарантій, 

кримінальних процесуальних гарантій адвокатської діяльності, а також ураховуючи 

сформульоване нами у підрозділі 1.1 поняття доказування захисником у досудовому 

розслідуванні та поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, можемо виокремити сутні ознаки кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні: 1) умови; 

2) регламентовані кримінальним процесуальним законодавством; 3) спрямовані на 

забезпечення реалізацію повноважень захисника як суб’єкта доказування під час 

отримання доказів та їх використання для обґрунтування ними власної правової 

позиції у досудовому розслідуванні. 

Отже, кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні – це регламентовані кримінальним процесуальним 

законодавством умови, що забезпечують реалізацію повноважень захисника як 

суб’єкта доказування під час отримання доказів та їх використання для 

обґрунтування ними власної правової позиції у досудовому розслідуванні. 

Сформулювавши поняття кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, необхідно визначити види 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. Варто зазначити, що у науковій літературі вченими не 

досліджувалося питання щодо видів кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні.  

Виходячи із змагальних засад кримінального провадження у досудовому 

розслідуванні, теорії кримінального процесуального доказування, а також 
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ураховуючи потреби правозастосовчої практики, на нашу думку, кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні доцільно класифікувати таким чином:  

1) за джерелом нормативного закріплення: а) міжнародні; б) національні;  

2) за елементом правового статусу захисника: а) гарантії, що забезпечують 

реалізацію прав захисника як суб’єкта доказування; б) гарантії, що забезпечують 

виконання обов’язків захисником як суб’єктом доказування;  

3) за етапом доказування у досудовому розслідуванні: а) гарантії, що 

забезпечують отримання доказів захисником; б) гарантії, що забезпечують 

використання захисником отриманих доказів для обґрунтування ними власної 

правової позиції;  

4) за засобом отримання доказів у досудовому розслідуванні: а) гарантії, що 

реалізуються під час участі захисника як суб’єкта доказування у проведенні СРД; 

б) гарантії, що реалізуються під час участі захисника як суб’єкта доказування у 

проведенні НСРД; в) гарантії, що реалізуються при витребуванні захисником 

документів; г) гарантії, що реалізуються під час отримання захисником речей і 

документів; ґ) гарантії, що реалізуються під час опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб; д) гарантії, що реалізуються під час 

залучення захисником експерта;  

5) за метою проведення процесуальної дії: а) гарантії, що забезпечують 

отримання захисником доказів; б) гарантії, що забезпечують перевірку захисником 

отриманих доказів;  

6) за видом доказів, які отримує та використовує захисник: а) гарантії, що 

забезпечують отримання та використання захисником речових доказів; б) гарантії, що 

забезпечують отримання та використання захисником документів; в) гарантії, що 

забезпечують отримання та використання захисником висновків експерта; г) гарантії, 

що забезпечують отримання та використання захисником показань;  

7) за суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником, ‒ гарантії, що 

забезпечуються: а) прокурором; б) керівником органу досудового розслідування; 



 

 

51 

в) слідчим; г) детективом; ґ) слідчим суддею; д) представником ради адвокатів 

регіону. 

Наведена нами класифікація має не лише науково-методологічне, а й 

практичне значення як для подальшої розробки теоретичних, правових і 

праксеологічних засад кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, так і для удосконалення правотворчої та 

правозастосовчої діяльності захисника під час отримання доказів та їх використання 

для обґрунтування ними власної правової позиції у досудовому розслідуванні.  

Виходячи з мети та задач нашого дисертаційного дослідження, а також 

зважаючи на те, що кожна з наведених нами гарантій є предметом самостійного 

наукового дослідження, ми лише зупинимося на розкритті особливостей реалізації 

тих кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, з якими найбільше виникає проблемних питань у 

практичній діяльності під час здійснення досудового розслідування, на що ми 

докладно звернемо увагу у подальших підрозділах роботи. 

 

1.3 Механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

 

Для забезпечення ефективності реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні необхідно 

розробити дієвий механізм, який би не лише забезпечував захиснику належні умови 

щодо здійснення доказування у досудовому розслідуванні, а також максимально 

відповідав змагальним засадам кримінального провадження у досудовому 

розслідуванні та потребам правозастосовчої практики.  

На підставі проведеного аналізу наукових джерел можемо розбити висновок, 

що поняття механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні вченими не досліджувалося. 

У зв’язку з чим виникає необхідність у визначенні поняття механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 
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досудовому розслідуванні. Водночас для цього, перш за все, необхідно розкрити 

етимологічне значення термінів «механізм» і «реалізація», а також з’ясувати 

структурні елементи, за допомогою яких можливе належне функціонування 

механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні.  

В етимологічному розуміння термін «механізм» тлумачиться як внутрішня 

будова, система чого-небудь; сукупність станів і процесів, з яких складається певне 

фізичне, хімічне та інше явище [387], а термін «реалізація» визначається як 

здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя [390]. Таким чином, 

можемо зробити логічний висновок, що механізм реалізації – це відповідна система 

або сукупність відповідних станів, процесів, що мають власну структуру, яка 

спрямована на здійснення, втілення чого-небудь у життя. 

Визначаючи структуру механізму реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, слушною, 

на наш погляд, є позиція М. А. Погорецького та О. Г. Яновської, які до структури 

механізму реалізації правових гарантій адвокатської діяльності відносять такі 

елементи, як: правова форма закріплення гарантій адвокатської діяльності, 

діяльність суб’єктів реалізації правових гарантій адвокатської діяльності, суб’єктів 

реалізації правових гарантій адвокатської діяльності [5, c. 177]. Такий підхід 

поділяється й іншими науковцями [307, c. 124-125; 308 та ін.]. Запропонована 

концепція буде застосована нами при розкритті структурних елементів механізму 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні. 

Першим структурним елементом механізму реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні є правова форма закріплення кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. У цьому контексті 

доцільно навести позицію тих правників, які, досліджуючи механізм реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці у досудовому 

розслідуванні, зазначають, що правова форма складається з двох рівнів: 
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1) міжнародний; 2) національний. Міжнародний рівень є основою для національного 

законодавства, він являє собою відповідний фундамент, що повинен бути 

закладений у законодавстві кожної країни. Міжнародний рівень складають 

відповідні міжнародно-правові акти та практика ЄСПЛ [307, c. 124-125; 308]. Такий 

підхід, на наш погляд, є цілком обґрунтованим і таким, що заслуговує на підтримку.  

Міжнародний рівень правової форми як елемент механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні складають такі міжнародно-правові акти: Загальна 

декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [117]; Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод від 04 квітня 1950 р. [151]; Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) Генеральною 

Асамблеєю ООН від 16 грудня 1966 р. [256]; Основні положення про роль адвокатів, 

прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-

Йорку [280]; Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № 21 від 25 жовтня 

2000 р. «Про свободу професійної діяльності адвокатів» [272]. 

Основою для реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні є положення ч. 1 ст. 11 Загальної 

декларації прав людини, відповідно до якої кожна людина, обвинувачена у вчиненні 

злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена 

в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй 

забезпечують усі можливості для захисту [117]. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 6 (Право на 

справедливий суд) визначає, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні 

кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не 

буде доведено в законному порядку. Кожний обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення має щонайменше такі права: a) бути негайно і 

детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 

обвинувачення, висунутого проти нього; b) мати час і можливості, необхідні для 

підготовки свого захисту; c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну 

допомогу захисника, обраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів 
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для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, 

коли цього вимагають інтереси правосуддя; d) допитувати свідків обвинувачення 

або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту 

на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення [151]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права кожен повинен мати достатній час  і можливості для підготовки свого захисту 

і спілкуватися з обраним самим ним захисником (п. b); бути осудженим в його 

присутності й захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним 

захисника; якщо він не має захисника ‒ бути повідомленим про це право і мати 

призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того 

вимагають, безоплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього немає 

достатньо коштів для оплати цього захисника (п. d); допитувати свідків, які дають 

проти нього показання, або мати право на те, щоб цих свідків було допитано, і мати 

право на виклик і допит його свідків на тих самих умовах, які існують для свідків, 

що дають показання проти нього (п. e) [256]. 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті восьмим Конгресом ООН з 

попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку, закріплюють, що будь-яка 

людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для 

підтвердження своїх прав і захисту на всіх стадіях кримінальної процедури (ч. 1). 

Обов’язком урядів є забезпечення можливості кожному бути поінформованим 

компетентними владами про право одержати допомогу адвоката за його вибором 

при арешті, затриманні або поміщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному 

злочині (п. 5). Будь-яка особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси 

правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, 

котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити 

її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів (п. 

6). Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній 

у тюрму, з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у вчиненні 

кримінального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не 

пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту (п. 7). Затриманій, 



 

 

55 

заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути забезпечені необхідні 

умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій і консультацій з адвокатом без 

зволікань, перешкод і цензури, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації 

можуть бути в полі зору, проте, за межами сприйняття уповноважених посадових 

осіб (п. 8) [280]. 

Рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи № 21 від 25 жовтня 2000 р. 

«Про свободу професійної діяльності адвокатів» визначено, що держави-члени Ради 

Європи повинні вживати всіх заходів для того, щоб адвокати могли здійснювати 

свою професійну діяльність без дискримінації і без перешкод як з боку 

громадськості, так і з боку влади. Адвокатам слід забезпечити доступ до їхніх 

клієнтів, зокрема до осіб, позбавлених свободи, що уможливить консультування 

клієнтів у приватний обстановці та представлення їхніх інтересів відповідно до 

встановлених професійними стандартами, а також вжити всіх необхідних заходів 

для забезпечення додержання конфіденційності відносин між адвокатом і його 

клієнтом [272]. 

Міжнародний рівень правової форми як елементу механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні також складають окремі рішення ЄСПЛ. Так, зокрема 

ЄСПЛ у низці своїх рішень акцентує увагу на тому, що: 1) сторони кримінального 

провадження повинні мати можливість не лише оспорювання наявні у справі докази, 

а також представляти суду свої докази; 2) якщо обвинувачений вибирає активну 

лінію захисту, то він повинен мати право збирати і подавати докази на тих же 

умовах, що і сторона обвинувачення («Домбо Бехеєр проти Нідерландів» [107], 

«Перич проти Хорватії» [288], «Де Хаес і Гійселс проти Бельгії» [102], 

«Міралашвіллі проти Російської Федерації» [250] та ін.). 

Національний рівень правової форми як елементу механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні забезпечує національне законодавство України. Його 

основою є Конституція України. Так, відповідно до ст. 59 Конституції України 

кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 
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допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для 

забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 

вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура [155]. 

Ця конституційна норма деталізується у відповідних положеннях КПК України, 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [326], ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу» [327], а також в інших правових актах, що забезпечують реалізацію 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. 

Основні кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні відображено у відповідних положеннях КПК України, а 

саме: ст. 20 (Забезпечення права на захист); ст. 22 (Змагальність сторін та свобода в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості); ст. 24 

(Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності); 

ст. 42 (Підозрюваний); ст. 45 (Захисник); ст. 46 (Загальні правила участі захисника у 

кримінальному провадженні); ст. 47 (Обов’язки захисника); ст. 48 (Залучення 

захисника); ст. 49 (Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за призначенням); ст. 50 (Підтвердження повноважень 

захисника); ст. 52 (Обов’язкова участь захисника); ст. 53 (Залучення захисника для 

проведення окремої процесуальної дії); ст. 54 (Відмова від захисника або його 

заміна); ст. 88 (Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи 

підозрюваного, обвинуваченого); ч. 2 ст. 92 (Обов’язок доказування); ч. 1, 3 ст. 93 

(Збирання доказів); ч. 3, 6. ст. 99 (Документи); ч. 1, 2, 4 ст. 100 (Зберігання речових 

доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію); ч. 2 ст. 101 

(Висновок експерта); ч. 5 ст. 132 (Загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження); глава 15 (Тимчасовий доступ до речей і 

документів); ст. 220 (Розгляд клопотань під час досудового розслідування); ст. 221 

(Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення); 

ст. 223 (Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій); ст. 224 (Допит); ст. 225 

(Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні); 

ст. 228 (Пред’явлення особи для впізнання); ст. 229 (Пред’явлення речей для 
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впізнання); ст. 232 (Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під 

час досудового розслідування); ст. 236 (Виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи); ст. 237 (Огляд); ст. 240 (Слідчий експеримент); 

ст. 242 (Підстави проведення експертизи); ст. 243 (Порядок залучення експерта); ст. 

244 (Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта); ст. 245 

(Отримання зразків для експертизи); ст. 290 (Відкриття матеріалів іншій стороні); 

ст. 293 (Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування); ст. 303 (Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на 

оскарження); глава 38 (Кримінальне провадження щодо неповнолітніх); глава 39 

(Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру) [188] та ін. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також забезпечує 

реалізацію кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

та механізм їх реалізації у досудовому розслідуванні, зокрема: розділ 2 (Набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю. Організаційні форми адвокатської 

діяльності); п. 3 ч. 1 ст. 19 (Види адвокатської діяльності); ст. 20 (Професійні права 

адвоката); ст. 21 (Професійні обов’язки адвоката); ст. 22 (Адвокатська таємниця); ст. 

23 (Гарантії адвокатської діяльності); ст. 24 (Адвокатський запит); ст. 25 (Надання 

адвокатом безоплатної правової допомоги); розділ 4 (Договір про надання правової 

допомоги); розділ 6 (Дисциплінарна відповідальність адвоката) [326]. Окремі 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні регламентовано розділом ІІІ (Надання безоплатної вторинної правової 

допомоги) ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» [327]. 

Реалізацію кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні забезпечують також і деякі положення КК 

України (ст. 397) [181] та КУпАП України (ст. 212-3) [145]. 

Національний рівень правової форми як елементу механізму реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 
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досудовому розслідуванні складають й окремі правові акти: Правила адвокатської 

етики [323], інформаційні листи та узагальнення Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ [331; 466 та ін.], рішення НААУ 

та РАУ [333; 335; 336; 321; 322 та ін.].  

Другим елементом механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні є відповідні суб’єкти 

його реалізації. Таких суб’єктів, на наш погляд, доцільно класифікувати на дві 

групи: 1) суб’єкти, що реалізують кримінальні процесуальні гарантії захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні; 2) суб’єкти, що забезпечують і 

сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. До першої групи суб’єктів відноситься 

захисник. До другої групи суб’єктів ми відносимо: а) прокурора; б) керівника органу 

досудового розслідування; в) слідчого; г) детектива; ґ) слідчого суддю; 

д) представника ради адвокатів регіону.  

Третім елементом механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні є практична 

діяльність цих суб’єктів, тобто їх повноваження. 

Повноваження захисника як суб’єкта, що реалізує відповідні кримінальні 

процесуальні гарантії, передбачені у ст. 93 КПК України, а також в інших його 

положеннях. Так, зокрема ч. 3 цієї статті визначено, що захисник здійснює збирання 

доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та 

фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків 

ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення СРД, НСРД та інших 

процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити 

подання суду належних і допустимих доказів.  

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних 

діях, що проводяться за участю підозрюваного, до першого допиту підозрюваного 

мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після 

першого допиту – такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Ці 
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зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової 

особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи 

підслуховування (ч. 5 ст. 46 КПК України). 

Для отримання доказів захисник під час проведення СРД має право ставити 

питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення відповідних СРД, які заносяться до протоколу (абз. 2 ч. 6 ст. 223 КПК 

України).  

Згідно з ч. 8 ст. 95 КПК України захисник має право отримувати від учасників 

кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом 

доказів.  

Для отримання доказів у досудовому розслідуванні захисник уповноважений 

здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів, ознайомитися з ними, 

зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у порядку, передбаченому 

главою 15 КПК України. 

Окрім того, захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні має 

право користуватися процесуальними правами підозрюваного, захист якого він 

здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо 

підозрюваним і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених ст. 50 КПК України, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду (ч. 4 

ст. 46 КПК України). 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також 

передбачено, що захисник має право збирати відомості про факти, що можуть бути 

використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і 

вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх 

згодою (п. 7 ч. 1 ст. 20). При цьому захисник як суб’єкт доказування у досудовому 

розслідуванні, згідно з ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

має право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій 

документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань, а також до фізичних осіб (п. 1); ознайомлюватися на підприємствах, в 
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установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та 

матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом (п. 3); 

складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у 

встановленому законом порядку (п. 4); доповідати клопотання та скарги на прийомі 

у посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові 

мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги (п. 5); застосовувати технічні засоби, 

у тому числі для копіювання матеріалів справи, фіксувати процесуальні дії, в яких 

він бере участь (п. 8); одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, 

що потребують спеціальних знань (п. 10), та ін. 

Згідно з ч. 2 ст. 92 КПК України на захисника покладається обов’язок 

доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру 

процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого. Окрім того, 

захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК України 

та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного та з’ясування обставин, які спростовують підозру, 

пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного (ч. 1 

ст. 47 КПК України). 

На захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні 

покладається обов’язок збереження адвокатської таємниці (ст. 22 ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). Захисник без згоди підозрюваного не має 

права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в 

кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану 

законом таємницю (ч. 3 ст. 47 КПК України; ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). 

Розглянувши повноваження суб’єктів, які реалізують кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, перейдемо до розгляду повноважень суб’єктів, що забезпечують та 

сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. 
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Повноваження прокурора як суб’єкта, який забезпечує та сприяє реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, обумовлені здійсненням ним нагляду за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. Для цього прокурор, згідно з ч. 2 ст. 36 

КПК України, уповноважений: доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення в установлений прокурором строк СРД, НСРД, інших процесуальних 

дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних 

випадках – особисто проводити СРД та процесуальні дії в порядку, визначеному 

КПК України (п. 4); доручати проведення СРД та НСРД відповідним оперативним 

підрозділам (п. 5); скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих 

(п. 7); ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про 

відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення 

іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, для його відводу, 

або у випадку неефективного досудового розслідування (п. 8); приймати 

процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому числі щодо 

закриття кримінального провадження та продовження строків досудового 

розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України (п. 9); погоджувати 

або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення 

СРД, НСРД, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України, чи 

самостійно подавати слідчому судді такі клопотання (п. 10). 

Повноваження керівника органу досудового розслідування обумовлені 

здійснення ним на стадії досудового розслідування відомчого контролю. Так, 

відповідно до ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування з 

метою забезпечення реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні уповноважений: відсторонювати 

слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за 

ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням 

прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК 

України, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування (п. 2); 
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ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому 

письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням і вказівкам прокурора (п. 3); 

вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх 

допущення слідчим (п. 4); погоджувати проведення СРД і продовжувати строк їх 

проведення у випадках, передбачених КПК України (п. 5); здійснювати досудове 

розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого (п. 6). 

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати 

доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання 

керівником органу досудового розслідування законних вказівок і доручень 

прокурора, наданих у порядку, встановленому КПК України, тягне за собою 

передбачену законом відповідальність (ч. 3 ст. 39 КПК України). 

Повноваження слідчого як суб’єкта, що забезпечує та сприяє реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, передбачено ст. 40 КПК України. Варто зазначити, що 

слідчий несе відповідальність за законність і своєчасність здійснення процесуальних 

дій (ч. 1 ст. 40 КПК України). Під час здійснення досудового розслідування слідчий, 

згідно з положеннями ч. 2 ст. 40 КПК України, уповноважений: проводити СРД та 

НСРД у випадках, установлених КПК України (п. 2); доручати проведення СРД та 

НСРД відповідним оперативним підрозділам (п. 3); звертатися за погодженням із 

прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення СРД та НСРД (п. 5); 

приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України, у тому 

числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених 

статтею 284 КПК України (п. 8); здійснювати інші повноваження, передбачені КПК 

України (п. 9). 

Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які 

надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок і доручень 

прокурора, наданих у порядку, встановленому КПК України, тягне за собою 

передбачену законом відповідальність (ч. 4 ст. 40 КПК України). 
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Слід зазначити, що на слідчого, прокурора покладається обов’язок розгляду 

клопотань захисника як суб’єкта доказування про проведення СРД та НСРД (абз. 2 

ч. 3 ст. 93 КПК України). Відповідні клопотання слідчий, прокурор зобов’язані 

розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за 

наявності відповідних підстав (ч. 1 ст. 220 КПК України). Слідчий, прокурор 

повинні повідомити захисника про результати розгляду відповідного клопотання. 

Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована 

постанова, копія якої вручається захиснику, а у разі неможливості вручення з 

об’єктивних причин – надсилається йому (ч. 2 ст. 220 КПК України). 

Під час здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 

191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного 

права), ст.ст. 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 КК України, за наявності 

відповідних умов, визначених ч. 5 ст. 216 КПК України, суб’єктами, що 

забезпечують і сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, є детективи Національного 

антикорупційного бюро України, повноваження яких передбачено ЗУ «Про 

Національне антикорупційне бюро України» [337] та окремими нормами КПК 

України. 

Повноваження слідчого судді як суб’єкта, що забезпечує та сприяє реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника у досудовому розслідуванні, 

обумовлені здійсненням ним судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК 

України).  

Незважаючи на те, що чинний КПК України не визначає окремої статті, яка б 

регламентувала повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні, у тому 

числі й у досудовому розслідуванні, результати системного аналізу положень КПК 

України дають підстави для висновку, що слідчий суддя, як суб’єкт, що забезпечує та 

сприяє реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, уповноважений: розглядати клопотання 

захисника про залучення експерта у разі відмови слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 244 КПК 
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України); розглядати клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і 

документів (ст.ст. 160, 163 КПК України); доручати проведення обшуку слідчому, 

прокурору або органу Національної поліції у разі невиконання особою ухвали про 

тимчасовий доступ до речей і документів, що надана захисником (ст. 166 КПК 

України); розглядати клопотання слідчого прокурора про проведення СРД (ч. 2 ст. 237; 

ст. 234 КПК України) та НСРД (ст.ст. 260, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 269-1, 270, 274 

КПК України); розглядати скарги захисника на бездіяльність слідчого, прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні 

тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у 

нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений 

КПК України строк (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України); розглядати скарги захисника на 

рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

СРД, НСРД (п. 8 ч. 1 ст. 303 КПК України) тощо. 

Варто зазначити, що слідчий, прокурор, слідчий суддя як суб’єкти, які 

забезпечують і сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, зобов’язані надати затриманій 

особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу в установленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати 

можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо 

залучення конкретного захисника (ч. 1 ст. 48 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 

48 КПК України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею для 

здійснення захисту за призначенням у випадках та у порядку, визначених ст.ст. 49 та 

53 КПК України. 

Для забезпечення реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні слідчий, прокурор, слідчий 

суддя зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у 

випадках, якщо: 1) відповідно до вимог ст. 52 КПК України участь захисника є 

обов’язковою, а підозрюваний не залучив захисника; 2) підозрюваний заявив 
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клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших 

об’єктивних причин не може його залучити самостійно; 3) слідчий, прокурор, 

слідчий суддя вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають 

участі захисника, а підозрюваний не залучив його.  

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею в інших 

випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги [327]. У цьому випадку слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий 

суддя постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити 

адвоката для здійснення захисту за призначенням і забезпечити його прибуття у 

зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні. 

Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно направляється 

відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної 

правової допомоги, та є обов’язковою для негайного виконання. Невиконання, 

неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення 

призначити адвоката тягнуть відповідальність, установлену законом (ч.ч. 2, 3 ст. 49 

КПК України). 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя як суб’єкти, що забезпечують і сприяють 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника у досудовому 

розслідуванні, залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії в 

порядку, передбаченому ст. 49 КПК України, виключно у невідкладних випадках, 

коли є потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а 

завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні 

процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний 

виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або прибуття обраного 

захисника неможливе (ч. 1 ст. 53 КПК України). Якщо потреби у проведенні 

невідкладних процесуальних дій за участю захисника немає і коли неможливе 

прибуття захисника, обраного підозрюваним, протягом двадцяти чотирьох годин 

слідчий, прокурор, слідчий суддя мають право запропонувати підозрюваному 

залучити іншого захисника (ч. 2 ст. 53 КПК України). 
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До суб’єктів, що забезпечують і сприяють реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, ми також відносимо представника ради адвокатів регіону, який 

уповноважений складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 212-3 

КУпАП у випадку відмови в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне 

або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, крім 

випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом. Відповідні 

повноваження представника ради адвокатів регіону, порядок розгляду скарг 

захисників, складання та оформлення протоколів про адміністративні 

правопорушення регламентовано «Порядком оформлення головою ради адвокатів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або 

уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні 

правопорушення (нова редакція)», що затверджений рішенням РАУ № 238 від 19 

листопада 2013 р., та «Порядком оформлення головою ради адвокатів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженою радою 

члена ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення», що 

затверджений рішенням РАУ № 27 від 17 грудня 2012 р. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні – це комплексна взаємодіюча система кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, що має 

нормативно-визначену правову форму й реалізується уповноваженими суб’єктами 

для забезпечення отримання доказів захисником та їх використання з метою 

обґрунтування власної правової позиції у досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що проведений нами аналіз положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України, матеріалів практики, а також результати 

опитування практичних працівників дають підстави для висновку, що на практиці 

виникає низка проблемних питань, пов’язаних із реалізацією кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. Причиною цього є недосконалість і відсутність належних механізмів 



 

 

67 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, що, своєю чергою, негативно позначається не лише на 

ефективності доказування захисником у досудовому розслідуванні, а й під час 

судового розгляду кримінальних правопорушень. Окрім того, як зазначили 94 % 

опитаних адвокатів, 86 % суддів, 42 % слідчих та 60 % прокурорів, передбачений 

кримінальним процесуальним законодавством України механізм реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні не відповідає ні змагальним засадам кримінального 

провадження у досудовому розслідуванні, ні потребам правозастосовчої практики 

(Додаток А, табл. А. 9).  

У зв’язку з цим, виникає необхідність у дослідженні цих проблемних питань і 

наданні науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення й на підставі цього 

розробки кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування та 

механізму їх реалізації у досудовому розслідуванні, який би слугував не лише 

науково-методологічною основою для подальших досліджень теоретичних, правових 

і праксеологічних засад діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, а також максимально відповідав змагальним засадам кримінального 

провадження у досудовому розслідуванні та потребам правозастосовчої практики, на 

чому ми більш детально зупинимося у розділах 2 та 3 нашого дисертаційного 

дослідження. 

 

Висновки до розділу 1  

 

Доказування захисником у досудовому розслідуванні – це регламентована 

кримінальним процесуальним законодавством пізнавально-практична та розумова 

діяльність захисника, що полягає в отриманні доказів і їх використанні для 

обґрунтування ними своєї правової позиції, яка обумовлена власним об’єктом, 

предметом, метою, завданнями, засобами доказування для досягнення бажаного 

результату у досудовому розслідуванні. 
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Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні – це адвокат, 

який у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, 

наділений повноваженнями щодо здійснення доказування для реалізації функції 

захисту у досудовому розслідуванні. 

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні – це регламентовані кримінальним процесуальним 

законодавством умови, що забезпечують реалізацію повноважень захисника як 

суб’єкта доказування під час отримання доказів та їх використання для 

обґрунтування ними власної правової позиції у досудовому розслідуванні. 

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні поділяються: 1) за джерелом нормативного закріплення; 

2) за елементом правового статусу захисника; 3) за етапом доказування у досудовому 

розслідуванні; 4) за засобом отримання доказів у досудовому розслідуванні; 

5) за метою проведення процесуальної дії; 6) за видом доказів, які отримує та 

використовує захисник; 7) за суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником 

у досудовому розслідуванні. 

Механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні – це комплексна взаємодіюча система 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, що має нормативно-визначену правову форму й 

реалізується уповноваженими суб’єктами для забезпечення отримання доказів 

захисником та їх використання з метою обґрунтування власної правової позиції у 

досудовому розслідуванні. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСКА ЯК СУБ’ЄКТА 

ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

 

 

2.1 Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час проведення слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні 

 

Чинний КПК України, у порівнянні з КПК України 1960 р., значно розширив 

повноваження захисника щодо отримання доказів у досудовому розслідуванні, 

наділивши його правом ініціювання проведення СРД, цим самим розширив 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. Проте результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень, а також опитування практичних працівників дають підстави зробити 

висновок, що закріплений у КПК України механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД 

у досудовому розслідуванні є недосконалим. Таку думку висловили 84 % опитаних 

адвокатів, 76 % суддів, 38 % слідчих, 52 % прокурорів (Додаток А, табл. А. 10). У 

зв’язку з цим, на практиці виникає низка проблемних питань, пов’язаних з 

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні. Таким чином, 

виникає необхідність у висвітленні цих проблемних питань, наданні науково-

обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення й на підставі цього визначити 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення СРД у досудовому розслідуванні. 

Водночас перед тим, як розкривати зазначені питання, необхідно з’ясувати 

поняття та сутність СРД. 
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Варто зазначити, що чинний КПК України вперше на законодавчому рівні 

визначив поняття СРД. Так, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України СРД є дії, 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. Разом із тим окремі практичні 

працівники вважають, що законодавче визнання СРД є недосконалим і таким, що не 

відповідає потребам правозастосовчої практики. Таку думку висловили 64 % 

опитаних слідчих, 54 % прокурорів, 42 % адвокатів і 30 % суддів (Додаток А, табл. 

А. 11). 

На підставі проведеного аналізу наукових джерел можемо дійти висновку, що 

до визначення поняття слідчих дій склалося два основні підходи.  

Представниками першого підходу є О. М. Ларін, І. М. Лузгін та ін. На їхню 

думку, слідчими діями є будь-які процесуальні дії слідчого 225, с. 58, не лише 

процесуальні дії, пов’язані з виявленням, дослідженням і оцінкою доказів, але й інші 

дії, що здійснюються слідчим у процесі розслідування [225, c. 58-59]. О. М. Ларін 

вважав, що навіть прийняття слідчим у межах порушеної кримінальної справи заяви 

про злочин (явки з повинною) є слідчою дією 210, с. 59, а саму слідчу дію вчений 

визначав як «спосіб здійснення норм кримінально-процесуального законодавства» 

211, с. 170. 

Прибічники зазначеного підходу поділяли слідчі дії на ті, що: 1) визначають 

виникнення та направлення кримінальної справи (винесення постанов про порушення 

кримінальної справи, про передачу справи за підслідністю, про виділення, об’єднання 

чи припинення справи, про направлення справи до суду з обвинувальним висновком 

чи з метою припинення примусових заходів медичного характеру тощо); 

2) встановлюють процесуальне положення учасників розслідування (про притягнення 

особи як обвинуваченого, про визнання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, вирішення заяв і клопотань про відводи); 3) спрямовані на збирання та 

перевірку доказів (допити, огляди, обшуки, виїмки тощо); 4) є запобіжними заходами 

та іншими заходами процесуального примусу; 5) становлять гарантії прав осіб, що 

беруть участь у процесі (роз’яснення суб’єктам процесу їхніх прав, обов’язків, заходи 

піклування про дітей та охорони майна ув’язненого, пред’явлення обвинувачення, 
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ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи тощо); 

6) спрямовані на усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину 211, 

с. 147-148. 

Проте, з вищенаведеним підходом не можна повною мірою погодитися, адже всі 

слідчі дії є процесуальними, однак не всі процесуальні дії є слідчими, оскільки не всі 

вони безпосередньо спрямовані на отримання та переробку доказової інформації. 

Наприклад, обрання запобіжного заходу, накладення арешту на майно та низка інших 

дій слідчого при всій їх безсумнівній важливості й складності виконання переслідують 

інші цілі, ніж доказування [27, c. 18].  

Віднесення до слідчих дій будь-яких процесуальних дій слідчого зумовлене 

тим, що в основу цього підходу покладено приналежність дій до суб’єкта їх 

виконання – слідчого [374, c. 191]. Зважаючи на викладене, ми підтримуємо позицію 

М. А. Погорецького, який слушно зазначає, що такий підхід є необґрунтованим і 

таким, що не відображає сутності цих дій та дає підстави ці ж самі дії вважати 

прокурорськими, судовими чи такими, що здійснюються органами дізнання 4, 

с. 178. 

З огляду на це, вважаємо дискусійною позицію В. А. Журавля, який вказує, що 

редакцією норм чинного КПК України по суті знівельовано поняття «слідча дія», 

оскільки провадження слідчих дій перестає бути виключною компетенцією 

(прерогативою) слідчого. Так, п. 4 ч. 2 ст. 36 надає право прокурору особисто 

проводити СРД; у ч. 2 ст. 41 зазначено, що під час виконання доручень з проведення 

СРД і НСРД співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями 

слідчого; ч. 2 ст. 243 дозволяє стороні захисту самостійно залучати експерта на 

договірних умовах для проведення експертизи. За таких обставин, говорячи про 

засоби доказування, доцільніше вживати терміни «процесуальні дії на досудовому 

розслідуванні» та «процесуальні дії на судовому провадженні» [116, c. 23; 115, c. 

294]. У цьому контексті викликає заперечення також точка зору В. І. Фаринника, 

який стверджує, що ініціатором проведення СРД майже в усіх випадках виступає 

слідчий, тому й не дивно, що вони називаються слідчими. Однак слідчий має право 

шляхом надання доручення співробітникові оперативного підрозділу зобов’язати 
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його брати активну участь у процесі досудового розслідування. КПК України, а саме 

ст. 41, передбачено можливість співробітника оперативного підрозділу 

користуватися повноваженнями слідчого. У зв’язку із цим у назві, поряд із 

слідчими, з’являється доповнення у вигляді розшукових дій 469, с. 4.  

Зважаючи на зазначене, постає закономірне питання термінологічного 

позначення цих СРД, проведених прокурором (відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК 

України), керівником органу досудового розслідування (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України), у 

судовому засіданні або ж за ініціативою сторони захисту [374, c. 181], потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Саме тому більш раціональним є другий підхід, заснований на вузькому 

розумінні терміна «слідчі дії», що пов’язаний із термінами «слід», «йти по сліду», 

«розслідування» тощо, відповідно до якого слідчі дії визначаються як самостійний 

елемент регламентованої кримінально-процесуальним законом діяльності слідчого 

із отримання, дослідження й оцінки доказів 306, с. 234. Водночас єдиного 

усталеного підходу щодо визначення цього поняття серед учених немає 78, с. 130;
 

482, с. 56; 15, с. 9;
 
474, с. 218-239. Так, зокрема науковці слідчу дію визначають як 

захід 190, с. 550;
 
191, с. 482, систему прийомів та операцій 433, с. 367, комплекс 

пізнавальних і посвідчувальних операцій 433, с. 367;
 
189, c. 469, сукупність 

пошукових, пізнавальних і засвідчуючих операцій [186, c. 223], заходи, що 

складаються з сукупності пошукових, пізнавальних і засвідчуваних прийомів 93, c. 

275, дії пізнавального характеру [482, c. 18;
 
311, c. 10;

 
224, c. 213], систему 

кримінальних процесуальних правил і умов 191, с. 482, вид пізнавальної діяльності 

слідчого 45, c. 6-7, дію або вид діяльності 46, c. 108;
 
113, c. 108 тощо. 

Окрім того, вчені по-різному визначають мету провадження слідчих 

(розшукових) дій, зазначаючи, що вона полягає у: збиранні й перевірці доказів 93, 

с. 275;  виявленні й закріпленні доказів 46, с. 108; 113, с. 108; пошуку, виявленні, 

отриманні, закріпленні, дослідженні фактичних даних (інформації) певного виду 

433, с. 367; відшуканні, сприйнятті й закріпленні доказової інформації 482, с. 14, 

38;
 
15, с. 8; 255, с. 234;

 
184, с. 210;

 
436, с. 478; виявленні, вилученні, дослідженні й 
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фіксації доказів 45, с. 6-7 збиранні, дослідженні, оцінці та використанні доказів 

191, с. 482;
 
474, c. 215 тощо. 

На нашу думку, для правильного визначення поняття СРД потрібно виходити 

з того, що поняття як форма мислення є таким способом відображення дійсності, 

коли предмет розкривається через сукупність його сутнісних ознак [152, c. 136]. 

Таким чином, необхідно визначити сутнісні ознаки СРД. У цьому контексті ми 

поділяємо точку зору тих вчених, які серед ознак СРД виділяють наступні: а) вони є 

заходами, тобто діями або засобами для досягнення чогось, що мають активний 

діяльнісний характер; б) передбачені та регламентовані нормами КПК; б) є частиною 

процесуальних дій, що мають пошуково-пізнавальний та посвідчувальний характер; в) 

можуть здійснюватися лише уповноваженими суб’єктами; г) їх хід та результати 

фіксуються у відповідних процесуальних документах [374, c. 182; 309, c. 48], а також за 

допомогою технічних засобів; д) вони забезпечуються силою процесуального примусу; 

е) проводяться з метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх 

джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні або перевірки цих 

доказів [374, c. 182; 309, c. 48]. 

Зважаючи на вищезазначене, варто погодитися з позицією 

М. А. Погорецького, який розглядає слідчі дії як заходи, що складаються з 

сукупності пошуко-пізнавальних та посвідчувальних прийомів, проводяться 

уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб’єктом у визначеному для 

кожного з них порядку з метою виявлення й закріплення фактичних даних і 

відомостей про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні та 

їх перевірки 306, с. 393. Такого ж підходу дотримуються й інші правники [374, c. 

182; 240, c. 155]. Між тим, на нашу думку, такий підхід потребує уточнення, 

оскільки СРД є не лише заходами, що складаються з сукупності пошуко-

пізнавальних та посвідчувальних прийомів, вони також мають розшукову 

спрямованість. Варто зазначити, що пошук і розшук є різними правовими 

категоріями. В етимологічному розумінні пошук полягає у шуканні чого-небудь за 

певними властивостями [389], а  розшук тлумачиться як виявлення чи знаходження 

чогось уже відомого [392]. Розшукова спрямованість СРД проявляється під час 
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встановлення місцезнаходження відомих осіб, у тому числі підозрюваних, 

оголошених у розшук, і різних об’єктів, предметів, місцезнаходження яких 

невідоме, а також під час встановлення невідомих осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, невідомих потерпілих, свідків, місцезнаходження викраденого 

майна, отримання іншої інформації, яка невідома, проте має значення для 

кримінального провадження. У цьому контексті варто погодитися з В. І. Галаганом, 

який до слідчих дій, що мають розшуковий характер, відносить: допит, обшук, 

огляд, при проведенні яких зусилля слідчого спрямовані на встановлення тих 

обставин (пошук особи, яка вчинила злочин, його матеріальних слідів), які у ході 

подальшого розслідування дозволяють приймати правильні процесуальні й тактичні 

рішення [61, с. 34]. 

З огляду на викладене вище, вважаємо дискусійною точку зору тих дослідників, 

які вважають, що застосування словосполучення «слідчі (розшукові) дії» є доволі 

дискусійним, оскільки слідчі дії та розшукові заходи за своїм змістом, характером, 

метою й завданнями є різними процесуальними засобами, а тому ототожнювати їх, 

ставити між ними знак рівності некоректно, навіть якщо вони отримали однакове 

значення у формуванні доказової бази [116, c. 23; 115, c. 293-294]. 

Таким чином, на наше переконання, СРД – це заходи, що складаються з 

сукупності пошуково-пізнавальних, розшукових та посвідчувальних прийомів, 

проводяться уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб’єктом у 

визначеному для кожного з них порядку з метою виявлення й закріплення 

фактичних даних і відомостей про їх джерела для отримання доказів у 

кримінальному провадженні або перевірки вже отриманих доказів. 

Варто зазначити, що СРД поділяються на гласні слідчі (розшукові) та негласні 

слідчі (розшукові) дії. Враховуючи те, що підрозділ 2.2 нашого дисертаційного 

дослідження присвячено кримінальним процесуальним гарантіям захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні, то в 

цьому підрозділі ми лише розкриємо питання, пов’язані з гласними СРД, а також  

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні. 
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До гласних СРД відносяться: 1) допит, у тому числі й одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб (ст.ст. 224–226, 232 КПК України); 2) пред’явлення 

для впізнання: особи (ст. 228 КПК України), речей (ст. 229 КПК України), трупа 

(ст. 230 КПК України); 3) обшук: житла чи іншого володіння особи (ст.ст. 233–236 

КПК України), особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні (ч. 5 ст. 236 КПК 

України); 4) огляд: місцевості, приміщень, речей та документів (ст. 237 КПК 

України), трупа (ст. 238 КПК України), трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 

КПК України); освідування особи (ст. 241 КПК України); 5) слідчий експеримент 

(ст. 240 КПК України); 6) проведення експертизи (ст.ст. 242–243 КПК України). 

Для проведення вищенаведених СРД необхідні відповідні підстави. 

Незважаючи на те, що ч. 2 ст. 223 КПК України визначає, що підставами для 

проведення СРД є наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість 

досягнення її мети, результати проведеного аналізу наукових джерел свідчать про 

те, що більшість науковців визначають фактичні та юридичні (правові) підстави 

СРД  [16, c. 157-159;
 
474, c. 203;

 
221, c. 197-215;

 
306, c. 398;

 
361, c. 27 та ін.]. Як 

слушно зазначає Д. Б. Сергєєва, фактичними підставами проведення СРД є 

наявність достатніх відомостей в матеріалах кримінального провадження, що 

свідчать про можливість досягнення мети відповідної СРД [361, c. 27]. Так, 

наприклад, фактичними підставами для проведення таких СРД як огляд місця події, 

допит потерпілого, свідка можуть стати відомості, які містяться у заяві, 

повідомленні особи про вчинене кримінальне правопорушення, поданій до органів 

внутрішніх справ. Згідно зі ст. 214 КПК України такі заяви або повідомлення 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання, заносяться до ЄРДР та, 

відповідно, з цього моменту розпочинається досудове розслідування, а, отже, 

відомості, які містяться у вищевказаних заяві, повідомленні особи про вчинене 

кримінальне правопорушення, набувають статусу фактичної підстави для вибору та 

проведення певних СРД. Саме на підставі цих відомостей, джерелом яких є усна чи 

письмова заява, повідомлення потерпілого або заявника (ст.ст. 55, 60 КПК України), 

з метою їх перевірки слідчим проводяться відповідно першочергові СРД, як, 

приклад, огляд місця події, допити потерпілого, свідка та ряд інших, залежності від 

обставин кримінального провадження. 
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Юридичні (правові) підстави проведення СРД мають два аспекти – широкий 

та вузький. У широкому аспекті під юридичною (правовою) підставою слід 

розуміти наявність відповідних законодавчих норм, що регламентують можливість 

проведення тієї чи іншої СРД. У вузькому розумінні, юридичною (правовою) 

підставою є відповідний процесуальний документ, складений згідно з 

установленими законом вимогами, що надає право відповідному суб’єкту 

здійснювати ту чи іншу СРД [361, c. 27]. Тобто, юридичними (правовими) 

підставами проведення СРД є наявність відповідних законодавчих норм, що 

передбачає певну СРД та процесуальний порядок її проведення, наявність у суб’єкта 

повноважень на прийняття рішення про її проведення та безпосередньо її 

проведення, а також процесуальну форму прийняття зазначеного рішення. 

Відповідно до положень КПК України СРД проводяться слідчим (п. 2 ч. 1 ст. 

40 КПК України), прокурором (п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України), а також керівником 

органу досудового розслідування (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України) та співробітником 

оперативного підрозділу (ч. 1 ст. 41 КПК України), які користуються при цьому 

повноваженнями слідчого.  

Визначаючи роль захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД 

та його кримінальні процесуальні гарантії участі в них, варто зазначити, що 

захисник має право отримувати докази або перевіряти вже отримані докази 

шляхом: 1) участі у провадженні СРД за участю підозрюваного (ч. 5 ст. 46 КПК 

України); 2) ініціювання проведення СРД (ч. 3 ст. 93 КПК України).  

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України захисник з метою отримання доказів 

або перевірки вже отриманих має право безпосередньо заявити клопотання про 

проведення СРД. Разом із тим, результати проведеного аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень, а також опитування практичних працівників дають 

підстави для висновку, що на практиці захисник не знаходиться у рівних умовах зі 

стороною обвинувачення, оскільки слідчому, прокурору для проведення СРД 

достатньо звернутися із клопотанням до слідчого судді, який в найкоротші строки 

(від шести годин до одного робочого дня) зобов’язаний буде прийняти відповідне 

рішення щодо поданого клопотання. Захисник не має права безпосередньо 
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проводити СРД, але згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України він має право ініціювати їх 

проведення шляхом подання клопотань до слідчого, прокурора. Такі клопотання, 

відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України, слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в 

строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності 

відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка 

заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання 

виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила 

клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй 

(ч. 2 ст. 220 КПК України). З цього приводу В. В. Рожнова зазначає, що за умови, 

коли закон не передбачає будь-яких конкретних підстав для відмови у задоволенні 

таких клопотань, їх вирішення, а значить і задоволення, залежить виключно від 

правильного розуміння слідчим, прокурором, судом наявності підстав для 

задоволення заявлених клопотань. Використане у ч. 1 ст. 220 КПК України 

формулювання «за наявності відповідних підстав», тим більше зважаючи на те, що 

КПК України у багатьох випадках не містить чіткого формулювання фактичних 

підстав проведення тих чи інших процесуальних дій, надає суб’єкту вирішення 

клопотання фактично необмежену свободу [351, c. 112]. Таким чином, варто 

погодитися з позицією О. Г. Яновської, яка вказує, що пряма залежність сторони 

захисту від рішення сторони обвинувачення щодо доцільності проведення тих чи 

інших процесуальних дій та явна невідповідність строків реагування судового 

органу на звернення двох сторін при вирішенні ідентичних питань у процесі 

досудового розслідування свідчить про відсутність рівності сторін і недостатню 

процесуальну забезпеченість засади змагальності в кримінальному провадженні 

[508, c. 128; 506, c. 177; 501, c. 79]. На зазначеній проблемі також наголошують й 

інші правники [161, c. 42; 83, c. 29; 191, c. 83; 163, c. 44]. У зв’язку з цим, вважаємо 

дискусійною точку зору тих правників, які переконані, що надання захиснику права 

ініціювання проведення СРД та НСРД забезпечило змагальний характер 

кримінального провадження, адже повноваження щодо збирання доказів 

перерозподілено частково на користь сторони захисту [469, c. 5]; положення нового 

КПК України надають змогу захиснику бути повноцінним суб’єктом доказування 
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під час змагального судового провадження [232, c. 21]; за реформованим 

кримінальним процесуальним законодавством України адвокат має достатньо 

процесуальних прав для виконання свого завдання в кримінальному провадженні 

[419, c. 166]; новий КПК України встановив не тільки гарантії прав учасників 

кримінального провадження зі сторони захисту, а й процесуальний механізм, що 

забезпечує реалізацію цих гарантій [259, c. 124]. 

Слід зазначити, що результати проведеного опитування практичних 

працівників дають підстави для висновку, що надане право захиснику щодо 

отримання доказів шляхом ініціювання проведення СРД не відповідає ні змагальним 

засадам кримінального провадження у досудовому розслідуванні, ні потребам 

правозастосовчої практики, оскільки рішення про проведення СРД за ініціативою 

захисника приймають слідчий та прокурор, які мають протилежний процесуальний 

інтерес у здійсненні кримінального провадження. Таку думку висловили 94 % 

опитаних адвокатів, 60% суддів (Додаток А, табл. А. 12). Слід звернути увагу на те, 

що ще при підготовці Висновку на проект КПК України експертами зазначалося, що 

негативні наслідки для змагального характеру досудових процедур і принципу 

рівності сторін може також мати формальне правило, яке передбачає, що захист 

повинен збирати свої докази за допомогою ініціювання слідчих дій. Проект Кодексу 

не передбачає якої-небудь чіткої процедури ініціювання захистом подібних слідчих 

дій та не окреслює меж їхньої участі в них. Можливість обвинуваченого збирати і 

представляти докази в результаті таких слідчих дій, таким чином, є більш 

теоретичною, аніж реальною (п. 30) [53]. Водночас законодавець так і не усунув 

зазначених недоліків. Як результат, це призвело до того, що на практиці 

поширеними є випадки, коли слідчі та прокурори, не будучи зацікавленими у 

задоволенні клопотань захисників про необхідність проведення СРД, 

необґрунтовано відмовляють їм, умисно затягують строки їх розгляду або ж 

залишають їх без розгляду тощо, про що свідчать результати проведеного аналізу 

матеріалів кримінальних проваджень [175;
 
171;

 
172;

 
167;

 
174;

 
170;

 
180;

 
168 та ін.]. У 

зв’язку з цим, 94 % опитаних захисників та 60% суддів вважають, що закріплене у ч. 

3 ст. 93 КПК України право на отримання доказів шляхом ініціювання проведення 
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СРД є малоефективним (Додаток А, табл. А. 13). З огляду на зазначене можемо 

зробити висновок, що механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД є недосконалим. 

Тому вважаємо непереконливою точку зору тих науковців, які пропонують 

закріплений у ч. 1 ст. 220 КПК України строк розгляду слідчим, прокурором 

клопотань сторони захисту, потерпілого та його представника чи законного 

представника про виконання будь-яких процесуальних дій скоротити до 24 годин 

задля забезпечення оперативності отримання відомостей, речей та документів, що 

можуть використовуватися як докази, й уникнення можливості їх знищення [419, c. 

163]. Такі пропозиції не вирішать проблемних питань, пов’язаних з погодженням 

слідчим, прокурором клопотань захисника щодо необхідності проведення СРД. 

Варто зазначити, що однією з кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому 

розслідуванні є його право протягом десяти днів з моменту прийняття рішення про 

відмову у задоволенні клопотання про проведення СРД заявити протест у формі 

скарги (ч. 1 ст. 304 КПК України). Таку скаргу не пізніше сімдесяти двох годин з 

моменту надходження має бути розглянуто слідчим суддею (ч. 1 2 ст. 306 КПК 

України). Як показує правозастосовча практика, у переважній більшості випадків 

слідчі судді, за наявності обґрунтованих підстав, скасовують постанови слідчих, 

прокурорів про відмову у задоволенні клопотання про проведення СРД й відповідні 

процесуальні дії проводяться, проте, на наш погляд, такий механізм реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення СРД у досудовому розслідуванні призводить лише до затягування 

здійснення кримінального провадження й не забезпечує своєчасності та повноти 

отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні, а в окремих випадках 

може призводити до їх втрати.  

Так, на практиці, трапляються випадки, коли скарги на рішення слідчих та 

прокурорів про відмову у задоволенні клопотання про проведення СРД подаються 

під час здійснення досудового розслідування, а слідчі судді їх отримують після того, 

як досудове розслідування закінчено. Окремі правники пропонують з цього приводу 
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передбачити можливість виконання слідчим рішень суду навіть після завершення 

розслідування, а отримані ним докази мають визнаватись допустимими й 

долучатися до матеріалів у суді [432, c. 82;
 
207, c. 405-406]. Слід зазначити, що 

запровадження такої норми в КПК України, з одного богу, створюватиме додаткові 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, а, з іншого, – призводитиме до появи нових перешкод щодо 

своєчасності отримання доказів, адже за час, який захисник витратить на подання 

відповідних скарг, їх розгляд суддею й виконання рішення суду слідчим, 

прокурором, доступ до відповідних відомостей може стати неможливим (наприклад, 

особа виїхала за кордон, перебуває у відрядженні, тяжко захворіла або ж злочинець 

приховав відповідні речі чи документи, які могли б свідчити про його винуватість 

тощо). Окрім того, такі проблемні питання, як необґрунтовані відмови слідчих та 

прокурорів у погодженні клопотань захисників щодо проведення СРД, умисне 

затягування строків їх розгляду чи залишення їх без розгляду тощо, залишаться 

невирішеними. 

Виходячи з вищенаведеного, дискусійною вважаємо точку зору тих науковців, 

які пропонують для реалізації принципу змагальності під час заявлення та 

вирішення клопотань передбачити обов’язок слідчого передати прокурору 

клопотання разом із матеріалами кримінального провадження у разі, якщо він 

відмовляє у задоволенні клопотання, та зобов’язати прокурора самостійно вивчити 

заявлене клопотання та прийняти стосовно нього відповідне рішення, або скасувати 

постанову слідчого та дати йому вказівку про виконання дій, зазначених у 

клопотанні, або самостійно винести постанову про відмову у задоволенні 

клопотання (яка, своєю чергою, може бути оскаржена вищому прокурору) [292, c. 

164;
 
57, c. 169; 56, c. 179].  

На нашу думку, для забезпечення належних механізмів реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення СРД у досудовому розслідуванні, рішення про проведення СРД за 

ініціативою захисника, в тому числі й інших суб’єктів сторони захисту, потерпілого 

чи представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, повинен 
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приймати не слідчий чи прокурор, а слідчий суддя. Варто зазначити, що такої ж 

думки притримуються й інші процесуалісти [161, c. 42;
 
460, c. 33;

 
464, c. 84 та ін.]. У 

зв’язку з цим, вважаємо за доцільне абзац 2 ч. 3 ст. 93 КПК України викласти у такій 

редакції: «Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому судді, 

відповідних клопотань». Необхідність внесення відповідних змін до КПК України 

підтримали 98 % опитаних адвокатів, 94 % суддів, 42% слідчих, 54% прокурорів 

(Додаток А, табл. А. 22). Окрім того, пропонуємо передбачити в КПК України ст. 

93-1 КПК України «Засоби отримання доказів захисником», ч. 1 якої потрібно 

викласти у такій редакції: «Захисник має право отримувати докази у кримінальному 

провадження шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій. 

Ініціювання захисником проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом 

подання слідчому судді, відповідних клопотань». З урахуванням вищезазначеного 

необхідно також внести відповідні зміни та доповнення до глави 20 КПК України. 

Доцільно вказати, що з метою забезпечення реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

СРД слідчий, прокурор повинні вживати всіх належних заходів для забезпечення 

присутності під час проведення СРД осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені або порушені (ч. 3 ст. 223 КПК України). Якщо до проведення СРД 

залучається підозрюваний, то захисник, згідно з ч. 5 ст. 46 КПК України, має брати 

участь у їх проведенні. Участь захисника під час проведення СРД має вкрай важливе 

значення, оскільки, з одного боку, він надає під час проведення таких дій правову 

допомогу підзахисному, а, з іншого, – забезпечує додержання вимог КПК України 

щодо порядку проведення відповідних СРД і підвищує ефективність отримання 

допустимих та належних доказів, адже його активність, кваліфікація й досвід здатні 

впливати на поведінку слідчого, який проводить СРД, а відповідні зауваження, 

заперечення, клопотання, пропозиції – на методику і тактику проведення СРД, а 

відтак – й на її результат [209, c. 104]. Участь захисника в слідчих діях також знижує 

можливість підозрюваного посилатися потім у суді на нібито наявні місцями 
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обмеження його прав і законних інтересів, застосування до нього насильства [282, c. 

40].  

У науковій літературі висловлюється думка, що метою участі адвоката у 

проведенні слідчих дій є виявлення обставин і доказів, які впливають на вирішення 

питання про винуватість підзахисного, кваліфікацію вчиненого ним діяння, виду і 

розміру відповідальності або звільнення від неї [4, c. 21]. Водночас з такою 

позицією не можна цілком погодитися, оскільки, згідно з ч. 1 ст. 47 КПК України 

захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК України 

та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які 

спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують або виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. На нашу думку, 

метою захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД є: 1) отримання 

доказів, що спростуванню: фактичні обставини, що свідчать про наявність підозри; 

наявність події кримінального правопорушення; наявність винуватості 

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, мотиву і мети вчинення 

кримінального правопорушення; наявність шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; наявність обставин, що обтяжують покарання; 2) отримання 

доказів, що встановлюють: обставини, які впливають на зменшення розміру шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням; обставини, що впливають на 

пом’якшення покарання; обставини, що виключають кримінальну відповідальність; 

обставини, що є підставою для закриття кримінального провадження; обставини, що 

є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 3) 

перевірка вже отриманих доказів; 4) здійснення контролю за допустимістю, 

належністю та достовірністю отримання доказів слідчим, прокурором; 

5) забезпечення захисту прав і законних інтересів підзахисного. 

З урахуванням вищесказаного вважаємо дискусійною точку зору 

В. П. Колмакова, який зазначає, що участь адвоката-захисника в слідчих діях 

вичерпується одним лише наглядом за діяльністю слідчого, понятих, спеціалістів 

[149, c. 45]. 
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Таким чином, варто погодитися з позицією тих учених, які переконані, що 

захисник не просто має бути присутнім, але й активно брати участь у слідчих діях [427, 

c. 84;
 
44, c. 23;

 
111, c. 150]. Саме тому захиснику з моменту вступу до кримінального 

провадження необхідно подати слідчому, прокурору клопотання про проведення всіх 

СРД та інших процесуальних дій за участю підозрюваного виключно у присутності 

захисника. Як слушно зазначає у цьому контексті Т. В. Варфоломеєва, захиснику не 

можна втрачати можливість брати участь у слідчих діях, під час яких встановлюються 

обставини, що стосуються підзахисного, вчиненого ним діяння, оскільки захисник має 

не лише ставити питання допитуваним особам, а й надавати зауваження з приводу 

неправильності чи неповноти запису в протоколі відомостей про слідчу дію. Це 

дозволить не лише контролювати правильність відображення в протоколі доказової 

інформації, але й суттєво розширить, уточнить фактичні дані, що свідчать на користь 

підозрюваного, обвинуваченого [50, c. 166]. 

Слідчий, прокурор повинні завчасно повідомляти захисника про час і місце 

проведення СРД. При отриманні повідомлення від слідчого, прокурора про місце і 

час проведення СРД захисник, насамперед, має звертати увагу на час проведення 

СРД, оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК України проведення СРД у нічний час 

(з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли 

затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального 

правопорушення чи втечі підозрюваного.  

Захисник зобов’язаний своєчасно з’явитися для участі у провадженні СРД. 

Неприбуття захисника для участі у проведенні СРД, якщо захисник був завчасно 

попереджений про її проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не 

заперечує проти проведення СРД за відсутності захисника, не може бути підставою 

для визнання цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь 

захисника є обов’язковою (ч. 2 ст. 46 КПК України). Неповідомлення слідчим, 

прокурором про проведення СРД за участю підозрюваного, якщо захисником було 

подане відповідне клопотання, є порушенням права особи на захист. У такому 

випадку захисник повинен подавати клопотання про визнання результатів СРД 

недопустимими доказами (п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК України). 
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Слідчий, прокурор можуть відкласти проведення СРД, якщо захисник за 

об’єктивних причин не може з’явитися у визначений слідчим, прокурором день і 

час. У законі не вказано строк, на який може бути відкладено проведення СРД 

унаслідок неявки захисника, на що слушно звертає увагу Ю. П. Аленін [17, c. 6]. 

У кожному конкретному випадку це питання вирішується слідчим, прокурором з 

урахуванням результатів з’ясування причин неявки захисника, а також можливості 

його заміни іншим [17, c. 6]. 

Під час провадження СРД захисник як суб’єкт доказування користується як 

своїми правами, передбаченими КПК України та ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», так і правами підозрюваного (ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 46 КПК 

України). Так, зокрема захисник має право ставити питання, висловлювати свої 

пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної СРД, які 

заносяться до протоколу (абзац 2 ч. 6 ст. 223 КПК України), а також застосовувати 

технічні засоби (п. 11 ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 46 КПК України). Водночас вищенаведений 

перелік прав не завжди надає можливість захиснику забезпечити ефективне 

доказування у досудовому розслідуванні під час проведення СРД. Так, наприклад, на 

практиці поширеними є випадки, коли у підозрюваного під час СРД виникає 

необхідність у отриманні консультацій від захисника або ж захисник безпосередньо 

вбачає доцільність у їх наданні. Мова йде про ті випадки, коли слідчий, прокурор не 

чітко роз’яснили підозрюваному його процесуальні права під час проведення 

відповідної СРД чи необхідність у їх роз’ясненні виникла під час проведення СРД 

тощо. У цьому контексті, на нашу думку, позитивним є досвід окремих зарубіжних 

країн. Так, зокрема ч. 2 ст. 53 КПК Російської Федерації визначено, що захисник, який 

бере участь у провадженні слідчої дії, в рамках надання юридичної допомоги своєму 

підзахисному вправі давати йому в присутності слідчого, дізнавача короткі 

консультації [455]. Подібний підхід закріплений також у § 136 КПК Федеративної 

Республіки Німеччини [457]. Зважаючи на вищезазначене, з метою забезпечення 

належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під 

час проведення СРД, вважаємо за доцільне ч. 6 ст. 223 КПК України доповнити абз. 3 у 

такій редакції: «Захисник, який бере участь у провадженні слідчої (розшукової) дії, має 
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право за власною ініціативною або на вимогу підозрюваного надавати короткі 

консультації».  

До проведення СРД захисник повинен належно підготуватися. Захиснику 

необхідно підготувати відповідну тактику захисту під час проведення СРД, 

вирішити питання щодо доцільності залучення до СРД законних представників 

підозрюваного, спеціаліста, перекладача, лікаря. У випадку проведення допиту 

підозрюваного, захиснику доцільно скласти план участі СРД, визначити 

послідовність питань, які належить поставити підозрюваному. Не буде порушенням 

закону і цілком допустиме обговорення захисником і слідчим плану проведення 

допиту. Мова може йти про інформування щодо задуму допиту, його окремих 

частин. Ця рекомендація стосується, звичайно, тих випадків, коли у захисника та 

слідчого склалися нормальні взаємини, а підозрюваний визнає себе винним і мова 

йде лише про встановлення обсягу цієї провини та наявності пом’якшуючих 

обставин. Зрозуміло, слідчий вправі аргументовано відхилити пропозиції та доводи 

захисника, але, якщо захисник у своїх пропозиціях не виходить за рамки закону і не 

протидіє розслідуванню, слідчому доцільно прислухатися до його думки [140, c. 95]. 

Слід звернути увагу на те, що за загальним правилом захисник має право брати 

участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю 

підозрюваного (ч. 5 ст. 46 КПК України). Окрім того, захисник може у будь-який 

момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, 

а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до 

участі у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 48 КПК України). Водночас результати 

опитування практичних працівників свідчать про те, що зазначені положення не 

повною мірою реалізовуються, оскільки на практиці поширеними є випадки, коли 

слідчі, прокурори не допускають захисників до участі у СРД, обґрунтовуючи це тим, 

що СРД вже почалася. Таку думку висловили 62 % адвокатів. 

На нашу думку, такі ситуації є недопустимими, оскільки порушують 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення СРД у досудовому розслідуванні. У таких випадках захисник 

позбавлений можливості перевірити допустимість, належність, достовірність 
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отримання доказів у результаті проведення СРД, а також забезпечити належний 

захист прав та законних інтересів підозрюваного. Зважаючи на зазначене, на наш 

погляд, положення ч. 1 ст. 48 КПК України потрібно уточнити та викласти у такій 

редакції: «Захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, 

обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за 

проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному 

провадженні, в тому числі якщо процесуальна дія вже почалася». 

Не менш поширеними на практиці є випадки, коли слідчі, прокурори 

порушують кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час проведення СРД у досудовому розслідуванні. Варто зазначити, що 

відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України для участі в проведенні обшуку може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники 

кримінального провадження. Так, за загальним правилом (ч. 3 ст. 223 КПК України) 

слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час 

проведення СРД лише тих осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені (як бачимо, захисник не завжди належить до цієї категорії) [432, c. 81]. 

Як результат, це призводить до того, що на практиці трапляються випадки, коли 

обшук і вилучення здійснюються слідчим або групою слідчих із залученням 

понятих, а охорона житла чи іншого володіння забезпечується співробітниками 

оперативних підрозділів. Ці оперативні співробітники отримують вказівку від 

слідчого не випускати і не впускати осіб до місця проведення обшуку на підставі 

ч. 3 ст. 236 КПК України. Тому адвокати, які прибувають до цього місця, фізично не 

мають можливості постати перед слідчим, подати своє клопотання чи скаргу та 

взяти участь у подальшому проведенні процесуальних дій [1, c. 22].  

Трапляються також випадки, коли підозрювана особа під час проведення 

обшуку заявляє клопотання про залучення захисника, водночас слідчі, зловживаючи 

недосконалістю положень ч. 3 ст. 223 КПК України, відмовляють особі у залученні 

захисника. Так, наприклад, під час здійснення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні № 12015220280001345 слідчими Дергачівського РВ 

ГУМВС України в Харківській області 20 листопада 2015 р. було проведено обшук 
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щодо особи Б. Захисників особи Б. слідчими Дергачівського РВ ГУМВС України в 

Харківській області безпідставно не було допущено до проведення обшуку [179]. 

Подібні випадки зустрічаються й в інших кримінальних провадженнях [177;
 
173; 178 

та ін.]. 

Варто зазначити, що у таких ситуаціях захисники позбавлені можливості 

перевірити та оцінити законність й обґрунтованість проведення СРД, правомірність 

обмеження прав і свобод їхніх підзахисних під час проведення СРД, допустимість та 

належність отриманих доказів під час їх проведення.  

Слід зазначити, що 17 вересня 2015 р. Консультативною радою при Генеральній 

прокуратурі України було прийнято рішення № 10-2015, в якому зазначено, що не 

відповідає принципам розумності, добросовісності та справедливості існуюча практика 

органів, які здійснюють досудове розслідування, щодо недопущення до участі в 

проведенні обшуків (оглядів) адвокатів та/або законних представників  осіб, які є 

власниками та/або фактичними володільцями обшукуваного житла (іншого володіння). 

У зв’язку з цим, Консультативна рада при Генеральній прокуратурі України 

рекомендує Генеральному прокурору України видати методичні рекомендації щодо 

однакового застосування прокурорами положень ст. 59 Конституції України та ч. 1 ст. 

236 КПК України, у яких роз’яснити про наявність у власників та/або фактичних 

володільців житла (іншого володіння) права на отримання правової допомоги під час 

проведення обшуку (огляду) належних їм об’єктів та про право їх адвокатів та/або 

інших законних представників бути допущеними до участі в обшуку (огляді), навіть у 

випадку, якщо вони прибули до місця його проведення після його початку, із 

зазначенням у протоколі часу їх прибуття [350].    

З цього приводу 22 лютого 2016 р. в. о. Генерального прокурора України 

Ю. Севруком було підписано лист № 0416-36вих-82окв-16, в якому також 

акцентується увага на тому, що останнім часом усупереч положень КПК України 

слідчі допускають випадки недопущення адвокатів до участі у проведенні обшуків 

та інших процесуальних дій. З огляду на те, що такими діями слідчих порушується 

конституційне право осіб на кваліфікований захист, створюються передумови для 

визнання доказів, отриманих під час їх проведення, недопустимими, а також для 
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порушення розумних строків досудового розслідування, необхідно невідкладно 

вжити належних заходів щодо недопущення фактів незаконної відмови адвокатам 

брати участь у слідчих чи інших процесуальних діях [219]. 

У цьому контексті доцільно навести позицію О. Ю. Татарова та 

С. С. Чернявського, які пропонують закріпити у КПК України норму, що 

визначатиме обов’язок слідчого, прокурора у забезпеченні присутності захисника 

під час проведення обшуку [432, c. 81]. Такої ж думки дотримується Ю. П. Аленін, 

зазначаючи, що за умови закріплення такої норми слід чітко регламентувати, чи має 

право захисник бути присутнім при проведенні обшуку за присутності 

підозрюваного, чи в інших випадках також; крім того, потребує вирішення питання, 

які учасники кримінального провадження повинні бути ініціаторами забезпечення 

участі захисника при проведенні обшуку [17, c. 7]. З вищенаведеною позицію в 

цілому можна погодитися, між тим, на нашу думку, необхідно також чітко 

визначити на якому етапі слідчий, прокурор повинні повідомляти захисника про 

необхідність проведення обшуку: до початку проведення обшуку чи після прибуття 

до місця проведення обшуку. 

Результати проведеного опитування практичних працівників дають підстави 

для висновку, що 28 % опитаних адвокатів, 20% суддів, 12% слідчих та 18% 

прокурорів з метою забезпечення належних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку вважають, що 

слідчий, прокурор повинні повідомляти захисника про проведення обшуку за 

участю підозрюваного за декілька днів до його проведення (Додаток А, табл. А. 14). 

На наше переконання, такий підхід є дещо дискусійним, оскільки обшук є однією з 

СРД, при проведенні якої раптовість та невідкладність – це умови успішного 

досягнення результату [133, c. 44]. Якщо ж слідчий спочатку повинен буде доводити 

до відома захисника про проведення, наприклад, запланованих обшуків, інших 

невідкладних слідчих дій, хоча участь у них його підзахисного не передбачається, то 

ні про яку раптовість цих дій не можна буде вести мову [220, c. 120]. Окрім того, 

завчасне повідомлення захисника про необхідність проведення обшуку може 

призвести до неможливості отримання відповідних доказів як обвинувальних, так і 
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виправдувальних, оскільки захисник у такому випадку зможе завчасно попередити 

власника житла про наміри слідчого, прокурора. 

О. М. Іванов та Є. С. Лапін вважають, що адвокат має бути повідомлений про 

зміст і цілі слідчої дії, в якій йому доведеться брати участь, в останній момент, коли 

учасники обшуку (виїмки) будуть у зборі або перед прибуттям на місце провадження 

слідчої дії, якщо це не викличе організаційні труднощі [123, c. 26]. У цьому контексті 

вважаємо слушною позицію тих правників, які пропонують наступний порядок 

залучення захисника до участі в проведенні обшуку: слідчий, прокурор, прибувши на 

місце проведення обшуку, повинні повідомити про початок проведення обшуку 

захисника. У разі неможливості захисника прибути на місце проведення обшуку, 

слідчий, прокурор мають вжити всіх необхідних заходів для забезпечення участі в його 

проведенні іншого захисника [208, c. 124]. Подібну думку висловлюють й інші вчені 

[235; 318, c. 140;
 
427, c. 90;

 
246]. На наш погляд, твердження «слідчий, прокурор, 

прибувши на місце проведення обшуку, повинні повідомити про початок проведення 

обшуку захисника» видається дещо сумнівним, оскільки ні слідчий, ні прокурор не 

матимуть жодної заінтересованості в тому, щоб у проведенні СРД брав участь 

захисник, який буде лише перешкоджати здійсненню їхньої діяльності. Окрім того, 

щодо часу, протягом якого захисник повинен прибути на місце проведення обшуку то, 

на нашу думку, позитивним є досвід Республіки Молдова. Так, ч. 7 ст. 127 КПК 

Республіки Молдова визначено, що якщо особа, в якої проводиться обшук, вимагає 

присутності захисника, процесуальна дія призупиняється до появи захисника, але не 

більше ніж на 2 години. У невідкладних випадках, коли існує ризик втрати, псування 

або знищення доказів, або коли під загрозу поставлено безпеку особи, в якої 

проводиться обшук, чи інших осіб, обшук триває із зазначенням причин цього в 

протоколі [454]. Виходячи з вищевказаного, а також враховуючи процесуальний 

порядок проведення обшуку, передбачений КПК України, на наше переконання, ч. 3 

ст. 236 КПК України необхідно доповнити абз. 2: «Слідчий, прокурор, прибувши на 

місце проведення обшуку, зобов’язані роз’яснити особі її право на залучення захисника 

до проведення обшуку. Якщо особа, в якої проводиться обшук, заявляє клопотання про 

залучення захисника, процесуальна дія призупиняється до появи захисника, але не 
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більше ніж на 2 години. У разі неможливості захисника прибути на місце проведення 

обшуку у визначений строк, слідчий, прокурор повинні вжити всіх необхідних заходів 

для забезпечення участі в його проведенні іншого захисника. Якщо особа 

відмовляється від залучення захисника до проведення обшуку, то слідчий, прокурор 

зобов’язані зазначити про це в протоколі обшуку, а особа повинна поставити свій 

підпис під відповідною відміткою». Запровадження такої норми, на нашу думку, 

забезпечить належний механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку (огляду житла) у 

досудовому розслідуванні. 

Слід звернути увагу на те, що обшук та огляд житла чи іншого володіння 

особи є СРД, які проводяться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234; ч. 2 ст. 

237 КПК України). Якщо захисника залучено до проведення таких СРД, то він, 

насамперед, повинен ознайомитися з ухвалою слідчого судді, якою надано дозвіл на 

проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння особи, та перевірити її на 

відповідність вимог, передбачених ч. 2 ст. 235 КПК України. Водночас на практиці 

трапляються випадки, коли захисники, які беруть участь у проведенні обшуку, 

позбавлені можливості ознайомитися з цим процесуальним рішенням, оскільки 

окремі слідчі, прокурори вважають, що відповідні ухвали містять відомості, які не 

підлягають розголошенню іншим особам. Таку думку висловили 34 % опитаних 

адвокатів (Додаток А, табл. А. 15). Як результат, це призводить до того, що 

захисники позбавлені можливості перевірити та оцінити законність й 

обґрунтованість проведення СРД, правомірність обмеження прав та свобод їхніх 

підзахисних під час проведення СРД, допустимість і належність отриманих доказів 

під час проведення СРД. На нашу думку, така практика проведення СРД є 

недопустимою та такою, що порушує кримінальні процесуальні гарантії захисника 

як суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні, адже 

згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України перед початком виконання ухвали слідчого судді 

особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій 

присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. У таких випадках 

захисник має обов’язково зазначити у протоколі проведення СРД про відсутність 
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ухвали слідчого судді, а в подальшому заявляти клопотання про визнання 

результатів відповідних СРД недопустимими доказами.  

Варто зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство окремих 

зарубіжних країн містить норму, відповідно до якої доказ визнається недопустимим, 

якщо він отриманий з істотним порушенням порядку проведення слідчих чи інших 

процесуальних дій (п. 5 ч. 1 ст. 105 КПК Республіки Вірменія [451]; п. 5 ч. 1 ст. 112 

КПК Республіки Казахстан [453]; п. 7 ч. 2 ст. 125 КПК Республіки Азербайджан [449]; 

п. 5 ч. 1 ст. 125 КПК Республіки Туркменістан [456] та ін.). На наш погляд, 

запровадження відповідного положення в КПК України, безумовно, покращить 

механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, в тому числі й під час проведення СРД. У 

зв’язку з цим, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 87 КПК України п. 7 у такій редакції: 

«отримання доказів під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних 

дій з істотним порушенням порядку їх проведення, передбаченим цим Кодексом».  

Певні труднощі щодо реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні зумовлені 

й недосконалістю положень КПК України, що визначають складові елементи 

протоколу, який повинен складатися слідчим, прокурором за результатами проведення 

СРД. Слід зазначити, що на практиці слідчі, прокурори підходять досить формально до 

складання протоколів СРД, не усвідомлюючи належним чином того факту, що вони 

можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Саме на цьому етапі 

доказова діяльність захисника має вкрай важливе значення, адже, якщо захисник, 

підписуючи протокол, не зауважить про допущені при проведенні СРД порушення з 

боку слідчого, прокурора, то потім навряд чи можна буде під час судового розгляду 

кримінального провадження ставити питання про недопустимість доказів, отриманих 

за результатами проведення СРД.  

Зміст протоколу СРД залежить від її характеру, водночас він повинен 

відповідати загальним вимогам, що висуваються до протоколів процесуальних дій 

(ч. 3 ст. 104 КПК України). Разом з тим результати проведеного опитування 

практичних працівників дають підстави для висновку, що визначені ч. 3 ст. 104 КПК 
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України вимоги щодо складання протоколів процесуальних дій, в тому числі й СРД, 

містять низку неточностей та прогалин, наявність яких не дає можливості захиснику 

повною мірою перевірити достовірність і допустимість фактичних даних, отриманих 

у результаті проведення СРД, що, своєю чергою, негативно відображається на 

механізмі реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні. Таку думку висловили 64 % опитаних 

адвокатів, 58 % суддів, 38 % слідчих та 46 % прокурорів (Додаток А, табл. А. 16, А. 

17). 

Насамперед, варто звернути увагу на те, що до обов’язкових реквізитів 

вступної частини протоколу не віднесено необхідність зазначення дати проведення 

СРД, тоді як однією з обов’язкових умов проведення СРД є момент, з якого 

можливе їх проведення (з моменту внесення відомостей до ЄРДР, за винятком ч. 3 

ст. 214 КПК України), та момент, в який неможливо (у випадку зупинення 

провадження на підставі ст. 280 КПК України) або до якого можливо їх проведення 

у конкретному кримінальному провадженні (до моменту відкриття матеріалів 

кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України). У зв’язку з цим, на 

наш погляд, до обов’язкових реквізитів вступної частини протоколу слід віднести 

вказівку про необхідність зазначення дати проведення СРД, а не обмежуватися 

загальним формулюванням «час» проведення СРД, як це зазначено в п. 1 ч. 3 ст. 104 

КПК України. При цьому, на нашу думку, досить неточною є законодавча 

конструкція щодо необхідності зазначення у протоколі часу проведення СРД, 

оскільки питанню часу проведення СРД законодавцем присвячено у ч. 4 ст. 223, ч. 2 

ст. 224, ч. 2 ст. 226 КПК України, та тим самим розкрито позицію законодавця щодо 

важливості вказаного моменту в кримінальному провадженні. Зважаючи на 

зазначене, на наш погляд, у вступній частині протоколу СРД необхідно зазначати 

час початку і закінчення процесуальної дії.  

Іншим суттєвим недоліком, що стосується складових елементів протоколу, на 

наше переконання, є відсутність вказівки на необхідність роз’яснення прав і 

обов’язків учасникам СРД, адже однією з найважливіших умов провадження СРД 

перед їх проведенням є обов’язок роз’яснити учасникам СРД їх права та обов’язки, а 
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також відповідальність, установлену законом (ч. 3 ст. 223 КПК України). Необхідно 

зауважити, що недотримання вказаної вимоги може призвести до визнання 

проведеної СРД незаконною, а отримані докази – недопустимими. Вказане 

зумовлено тим, що протокол СРД відображає правовідносини, які мають місце між 

слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на їх проведення особою, та 

захисником, підозрюваним, потерпілим, свідком, спеціалістом, експертом, 

перекладачем, понятими, іншими учасниками, які, беручи участь у проведенні СРД, 

мають відповідні права та обов’язки, що відображаються у протоколі СРД. Саме 

тому, КПК України вказує на обов’язок, а не право слідчого забезпечити роз’яснення 

процесуальних прав, обов’язків і відповідальності учасникам певної СРД. А 

підтвердженням факту їх роз’яснення може бути протокол СРД, у якому зазначене 

засвідчується підписами осіб. У зв’язку з цим у протоколі процесуальної дії, в тому 

числі й СРД, необхідно зазначити відомості про доцільність роз’яснення прав і 

обов’язків учасникам процесуальної дії. 

Про недосконалість механізму реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому 

розслідуванні свідчить також і відсутність у заключній частині протоколу СРД (п. 3 

ч. 3 ст. 104 КПК України) вказівки на необхідність зазначення інформації про 

додатки, у той же час, як ч. 1 ст. 105 КПК України передбачено, що особою, яка 

проводила СРД, до протоколу долучаються додатки. З огляду на це, на наш погляд, 

необхідним є доповнення елементів протоколу вказівкою про наявність або 

відсутність додатків до протоколу. 

Зважаючи на вищевказане, можемо зробити висновок, що перелік вимог щодо 

складання протоколів СРД є неповним. Отже, вважаємо за доцільне внести відповідні 

зміни до ч. 3 ст. 104 КПК України, закріпивши такі обов’язкові елементи протоколу 

СРД, як: дата проведення СРД, час початку і закінчення СРД, вказівка на необхідність 

роз’яснення прав і обов’язків учасникам СРД, інформація про наявність або відсутність 

додатків до протоколу. Запропоновані нами зміни, на нашу думку, забезпечать 

належний механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні. 
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Таким чином, можемо зробити висновок, що кримінальними процесуальними 

гарантіями захисника як суб’єкта доказування під час проведення СРД у досудовому 

розслідуванні є: надання захиснику права звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про проведення СРД; закріплення за захисником права за власною 

ініціативною або на вимогу підозрюваного надавати короткі консультації під час 

провадження СРД; забезпечення слідчим, прокурором, на вимогу особи, у 

приміщенні якої проводиться обшук, участі захисника; нормативного визначення 

обов’язку зазначення в протоколах СРД: дати проведення, часу початку і закінчення 

СРД, вказівки на необхідність роз’яснення прав і обов’язків учасникам СРД, 

інформації про наявність або відсутність додатків до протоколу; визнання доказів 

недопустимими, якщо вони отримані під час провадження СРД з істотним 

порушенням порядку їх проведення. 

 

2.2 Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому 

розслідуванні 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України одним із засобів отримання доказів 

захисником у досудовому розслідуванні є ініціювання проведення НСРД. Не 

дивлячись на те, що НСРД є досить дієвим, а в окремих випадках й єдино можливим 

засобом отримання доказів у досудовому розслідуванні, результати проведеного 

аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також опитування практичних 

працівників, дають підстави зробити висновок, що закріплений у КПК України 

механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні є недосконалим. 

Таку думку висловили 92 % опитаних адвокатів, 58% суддів, 12% слідчих та 16% 

прокурорів (Додаток А, табл. А. 18). З огляду на це на практиці виникає низка 

проблемних питань, пов’язаних з реалізацією кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому 

розслідуванні. Таким чином, постає необхідність у висвітленні цих проблемних 
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питань, наданні науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення й, на підставі 

цього, виокремити кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні. 

Перш ніж розкрити зазначені питання, необхідно з’ясувати поняття та сутність 

НСРД. 

Процесуальний порядок провадження НСРД регламентовано главою 21 КПК 

України, а також Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадження, 

затвердженою спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, 

СБ України, Міністерством фінансів України, Адміністрацією ДПС України та 

Міністерством юстиції України від 16 листопада 2012 р. 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 (далі – Інструкція) [126]. 

Згідно з ч. 1 ст. 246 КПК України НСРД є різновидом СРД, відомості про факт 

та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК України. Варто погодитися з позицією законодавця, який відніс 

НСРД до різновиду СРД, оскільки сутнісні ознаки СРД, наведені нами у підрозділі 

2.1, так само відносяться й до НСРД. Водночас суттєвою відмінністю між 

гласними й негласними СРД є те, що відомості про факт і методи проведення 

останніх не підлягають розголошенню, тобто є негласними.  

Необхідно зауважити, що негласність підготовки до проведення процесуальної 

дії не відносить її до НСРД, оскільки мова йде про методи й форми саме проведення 

заходу, а не підготовки до нього. Так, негласність, прихованість підготовки до 

проведення, наприклад, обшуку, не відносить цю СРД до числа негласних. Ефект 

раптовості проведення тієї чи іншої СРД, що забезпечується в першу чергу, таємністю 

її підготовки, відноситься до числа тактичних прийомів, досить ефективних в окремих 

слідчих ситуаціях. Своєю чергою, НСРД виокремлено у відповідний вид СРД саме за 

ознакою прихованості факту й методів їх проведення. Говорячи про негласність, 

таємність методів проведення НСРД, необхідно зазначити, що не підлягають 

розголошенню як види та сутність негласних методів отримання інформації про 

злочин, відомості про які становлять державну таємницю, так і факт застосування в 
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ході проведення НСРД загальнонаукових методів пізнання (спостереження, 

опитування та інших), що самі по собі не є таємними [370, c. 107]. 

У науковій літературі висловлюється думка, що негласність може бути 

абсолютною або відносною [187, c. 421;
 
25, c. 7]. При абсолютній негласності про 

проведення НСРД поінформовані тільки особи, які приймають рішення про їх 

здійснення, оперативні співробітники, яким доручається виконання відповідного 

рішення, а також особи, які залучаються до проведення НСРД (конфіденти, 

співробітники оперативно-технічних та оперативно-розшукових підрозділів). При 

відносній негласності НСРД про їх проведення не знають лише особи, щодо яких 

вони здійснюються, а їх результати, отримані в таємниці від зацікавлених осіб, 

надалі можуть бути піддані гласності [25, c, c. 7]. 

З такою позицією не можна повною мірою погодитися, оскільки негласність 

факту проведення НСРД носить лише відносний характер, вона не є абсолютною, на 

що вказано у законодавчому визначенні НСРД – «за винятком випадків, 

передбачених КПК України» (ч. 1 ст. 246 КПК України). Факт проведення НСРД як 

подія минулого стає відомою особам, щодо яких ці НСРД проводилися, у 

визначеному законом порядку (ст. 253 КПК України). У випадку досягнення мети 

проведення НСРД та використання її результатів у доказуванні (ст. 256 КПК 

України), а також у випадку використання її результатів в інших цілях (ст. 257 КПК 

України) факт проведення НСРД стає відомим певному колу осіб. Так, навіть у 

випадку подальшого здійснення кримінального провадження у закритому судовому 

засіданні, відомості про факт проведення НСРД стають відомі сторонам та іншим 

учасникам кримінального провадження, що можуть бути присутні (ч. 2, 3, 4 ст. 27 

КПК України). У зазначених випадках можуть ставати відомими й застосовані 

методи негласного отримання інформації про злочин. Також у разі допиту осіб, які 

проводили НСРД або були залучені до їх проведення, відповідно до положень ч. 2 

ст. 256 КПК України, з метою оцінки доказів з точки зору належності, допустимості 

або достовірності, можуть ставитися питання стосовно методів отримання 

інформації в ході проведення НСРД [370, c. 108]. 
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Отже, НСРД відрізняються від СРД саме за ознакою прихованості факту й 

методів їх проведення. Зважаючи на вищезазначене, варто погодитися з позицією 

М. А. Погорецького та Д. Б. Сергєєвої, які під НСРД розуміють заходи, що 

складаються з сукупності пошуко-пізнавальних та посвідчувальних прийомів, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, 

проводяться уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб’єктом, з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки [301, c. 138;
 
370, 

с. 109]. На наш погляд, такий підхід є цілком обґрунтований, водночас він потребує 

уточнення, оскільки НСРД як різновид СРД мають пошуковий характер і розшукову 

спрямованість. Саме тому НСРД варто розглядати як заходи, що складаються з 

сукупності пошуково-пізнавальних, розшукових та посвідчувальних прийомів, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, 

проводяться уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб’єктом, з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки. Такий підхід, на 

нашу думку, найбільш точно відбиває гносеологічну та правову сутність НСРД як 

засобів доказування у досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що хоча КПК України не містить окремої норми, яка б 

визначала перелік НСРД, результати системного аналізу його положень дають підстави 

для висновку, що до них відносяться такі НСРД: 1) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 

КПК України); 2) накладення арешту на кореспонденцію (ст.ст. 261, 262 КПК 

України); 3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК 

України); 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК 

України);  5) обстеження: публічно недоступних місць; житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267 КПК України); 6) установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст. 268 КПК України); 7) спостереження: за особою, річчю або місцем (ст. 269 

КПК України); 8) моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України; 9) аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); 10) контроль за вчиненням злочину у 

формах: 1) контрольована поставка; 2) контрольована та оперативна закупка; 3) 
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спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину (ст. 271 КПК 

України); 11) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності чи 

злочинної організації (ст. 272 КПК України). 

Для проведення вищенаведених НСРД необхідні фактичні та юридичні 

(правові) підстави. Фактичними підставами проведення НСРД є: 1) наявність 

достатніх підстав вважати, що: вчинено злочин відповідної тяжкості; під час 

проведення НСРД можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з 

іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину 

або встановлення осіб, які його вчинили; 2) відомості про злочин та особу, яка його 

вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. 

Юридичними (правовими) підставами проведення НСРД є: 1) відповідні 

положення чинного кримінального процесуального законодавства, що 

регламентують як загальні положення проведення НСРД та використання їх 

результатів у кримінальному судочинстві, так і відповідної НСРД, зокрема (глава 

21 КПК України); 2) постанова слідчого, прокурора про проведення НСРД, а у 

випадках, передбачених цим Кодексом – ухвала слідчого судді про дозвіл на 

проведення НСРД, винесена на підставі відповідного клопотання слідчого, 

прокурора [361, c. 30]. Окрім того, на наш погляд, до юридичних (правових) підстав 

необхідно також відносити: 1) суб’єктів, які заявляють клопотання про проведення 

НСРД (сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження); 2) суб’єктів, які приймають рішення 

про проведення НСРД (слідчий, прокурор, слідчий суддя); 3) суб’єктів, які 

уповноважені проводити НСРД (слідчий, співробітник оперативного підрозділу).  

Відповідно до положення ч. 3 ст. 246 КПК України, рішення про проведення 

НСРД приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК України, – 

слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого 

з прокурором. Виходячи з вищезазначеного, вважаємо дискусійною думку тих 

науковців, які зазначають, що НСРД має проводитися не за рішенням поліції, а за 

дорученням прокурора або слідчого судді [486, c. 10] 
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НСРД, що проводяться на підставі постанови слідчого, прокурора, є: зняття 

інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її 

власником, володільцем або утримувачем чи не пов’язаний з подоланням системи 

логічного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України); спостереження за особою, річчю або 

місцем (ч. 3 ст. 269 КПК України); виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК 

України). НСРД, що проводяться виключно на підставі постанови прокурора, є: 

контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України). 

До НСРД, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді, відносяться: аудіо-, 

відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); накладення арешту на кореспонденцію 

(ст. 261 КПК України); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

(ст. 263 КПК України); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 

КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267 КПК України); установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст. 268 КПК України); спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 

КПК України); моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України); аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); негласне отримання зразків, необхідних 

для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України). 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД постановляється на 

підставі клопотання слідчого, узгодженого з прокурором, прокурора, що містить 

передбачені ч. 2 ст. 248 КПК України дані. Зауважимо, що процедура отримання 

ухвали слідчого судді на проведення НСРД чітко прописана у гл. 21 КПК України. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 248 КПК України слідчий суддя зобов’язаний розглянути 

клопотання про надання дозволу на проведення НСРД протягом шести годин з 

моменту його отримання за участю особи, яка подала клопотання. Проте, на 

практиці, виникають проблемні питання щодо надання слідчим суддею дозволу на 

проведення НСРД, що зумовлено наступним: 

1) трапляються непоодинокі випадки, коли слідчі судді, умисно 

порушуючи встановлений КПК України шестигодинний строк розгляду зазначеного 

клопотання, постановляють ухвалу про проведення НСРД лише через 2–3 доби;  
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2) у деяких випадках несвоєчасне постановлення ухвали щодо проведення 

НСРД пов’язане з неналежною організацією роботи в апеляційних судах. Так, згідно 

зі ст. 247 КПК України розгляд клопотань про проведення НСРД здійснює голова чи 

за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду, які, своєю 

чергою, розглядають зазначені клопотання за встановленими ними графіками. За 

таких обставин слідчі віддалених районів області фізично не в змозі дотримуватися 

визначеного графіку; 

3) досить часто виникає необхідність у проведенні НСРД у вихідні та 

святкові дні, коли відповідні апеляційні суди за графіком установи не працюють.  

На нашу думку, розгляд клопотань слідчим суддею щодо проведення НСРД 

повинен мати пріоритетний характер і за жодних обставин не порушувати 

встановлений законодавством строк їх розгляду, оскільки від оперативності 

прийняття процесуальних рішень щодо проведення НСРД, безумовно, залежить 

ефективність і результативність отримання відповідних доказів. При цьому 

вважаємо за доцільне: 1) в апеляційних судах встановити чергування слідчих суддів 

у вихідні та святкові дні; 2) надання повноважень слідчим суддям місцевих судів 

щодо розгляду клопотань про дозвіл на проведення НСРД. Це забезпечить своєчасне 

та успішне отримання інформації за наслідками проведення НСРД, яка в 

подальшому може набути статусу доказу [402, c. 155-157]. 

Аналізуючи положення глави 21 КПК України та Інструкції, слід звернути 

увагу на суб’єктний склад осіб, на яких покладаються обов’язки щодо провадження 

НСРД. Так, відповідно до ч. 6 ст. 246 КПК України та п. 3.1. Інструкції такими 

особами є слідчий, який проводить НСРД самостійно, спільно з уповноваженими 

оперативними підрозділами, залучає до їх проведення інших осіб, а також доручає їх 

проведення уповноваженим оперативним підрозділам органів Національної поліції, 

органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України, які в порядку ст. 41 КПК України 

користуються повноваженнями слідчого. При цьому, п. 3.8. Інструкції передбачено, 
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що уповноважений оперативний підрозділ для виконання доручення слідчого, 

прокурора з урахуванням необхідності забезпечення умов для проведення НСРД 

залучає на підставі свого завдання відповідні оперативні та оперативно-технічні 

підрозділи. Виходячи з вищезазначеного, вважаємо дискусійною точку зору тих 

науковців, які вказують, що захисник певною мірою також може розглядатися як 

суб’єкт провадження НСРД [150, c. 62; 39, c. 209]. 

Не зупиняючись докладно на загальновідомих положеннях кримінального 

процесуального законодавства щодо порядку провадження НСРД та проблемних 

питань, пов’язаних із їх застосуванням у практичній діяльності, оскільки вони 

докладно висвітлені у низці наукових публікаціях [25;
 
265;

 
266; 428;

 
147;

 
376; 301; 

371; 364; 302;
 
296;

 
406; 402; 89; 86; 85; 226; 431 та ін.], перейдемо до розгляду 

проблемних питань реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні.  

Досліджуючи проблемні питання, пов’язані з реалізацією кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

НСРД у досудовому розслідуванні, слід зазначити, що особливості організації 

провадження та отримання результатів НСРД, проведеної за ініціативою 

захисника, як і сторони захисту, потерпілого чи представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, в КПК України не регламентовано. Окремі 

правники зазначають, що на рівні норм КПК України та інших законодавчих актів 

не визначено детального механізму реалізації повноважень захисника на 

досудовому розслідуванні чи судовому розгляді, особливо в частині організації та 

проведення НСРД. Зокрема, в абзаці 2 ч. 3 ст. 93, а також у ст. 246 КПК України не 

встановлено порядок подачі клопотань про проведення НСРД чи можливості в 

будь-який інший спосіб ініціювати їх здійснення [150, c. 62]. Водночас, на наш 

погляд, така точка зору є необґрунтованою, оскільки ч. 3 ст. 93 КПК України чітко 

визначено, що ініціювання захисником проведення НСРД як гласних СРД 

здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які 

розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України. 
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Звертає на себе увагу й те, що у науковій літературі висловлюється думка, що 

клопотання на проведення НСРД – це письмове звернення з проханням, 

необхідністю виконати будь-яку процесуальну дію у кримінальному провадженні, 

визнати за особою відповідний статус, право, свободу тощо [150, c. 54]. Наведена 

позиція вважається дещо дискусійною із декількох причин. По-перше, подання 

клопотання про проведення НСРД передбачає виконання не будь-якої 

процесуальної дії у кримінальному провадженні, а саме НСРД. По-друге, подання 

клопотання, в тому числі й захисником, передбачає не визнання за особою 

відповідного статусу, права, свободи тощо, а – надання дозволу уповноваженою 

особою на проведення НСРД для отримання доказів або перевірки вже отриманих 

доказів. Таким чином, можемо зробити висновок, що клопотання на проведення 

НСРД – це письмове звернення сторін кримінального провадження, потерпілого, 

представника юридичної особи, складене у порядку, передбаченому КПК України, 

до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з вимогою про надання дозволу на 

проведення НСРД для отримання доказів або перевірки вже отриманих доказів у 

кримінальному провадженні. 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать 

про те, що певні труднощі у реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні виникають на етапі погодження 

слідчим, прокурором клопотань захисника про проведення НСРД, оскільки на практиці 

слідчі, прокурори за результатами клопотань захисників про проведення НСРД лише 

повідомляють їх про те, що відповідні клопотання будуть долучені до матеріалів 

кримінального провадження, не зазначаючи при цьому чи їхнє клопотання задоволене, 

чи відхилене або ж необґрунтовано відмовляють у задоволенні відповідних клопотань. 

Така практика надання слідчими, прокурорами відповідей на клопотання захисників 

про проведення НСРД зумовлена тим, що відомості про факт і методи проведення 

НСРД є об’єктом державної таємниці, а тому вони розголошенню не підлягають 

(п. 4.12.4 Наказу СБУ «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю» [334]; п. 1.5 Інструкції [126]; ч. 1 ст. 246 КПК України).  



 

 

103 

З цього приводу О. Комарницька та С. Нестеренко зазначають, що відсутність у 

сторони захисту відомостей про час, місце, порядок та методи проведення НСРД не дає 

можливості поставити під сумнів допустимість доказів сторони обвинувачення [150, c. 

53]. Така точка зору, на наш погляд, є дискусійною та такою, що не відповідає сутності 

НСРД, оскільки, як вже нами було зазначено вище, НСРД відрізняються від СРД саме 

за ознакою прихованості факту й методів їх проведення. Окрім того, обізнаність 

захисника щодо часу, місця, порядку та методів проведення НСРД лише 

перешкоджатиме діяльності слідчого, співробітника оперативного підрозділу щодо 

отримання доказів або перевірки вже отриманих доказів у відповідний спосіб. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що захисники не лише обмежені у 

їхньому праві щодо отримання доказів шляхом ініціювання проведення НСРД, а 

також позбавлені можливості реалізувати право щодо оскарження рішення слідчого, 

прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення НСРД (п. 7 ч. 1 ст. 

303 КПК України). У зв’язку з цим, вважаємо дискусійною позицію тих правників, 

які переконані, що сторона захисту зловживає правом щодо оскарження рішення 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення НСРД, 

намагаючись у такий спосіб відволікти слідчого прокурора від своєчасного 

проведення важливих СРД у кримінальному провадженні, що призводить до втрати 

важливих доказів і, у кінцевому результаті, – до невиконання завдань, передбачених 

ст. 2 КПК України [150, c. 55]. 

На нашу думку, захисник як ініціатор проведення НСРД повинен у будь-якому 

випадку бути повідомленим слідчим, прокурором про результати розгляду відповідних 

клопотань. У тому разі, якщо слідчий, прокурор приймають рішення про задоволення 

клопотання захисника про проведення НСРД, то від захисника необхідно відбирати 

розписку про нерозголошення відомостей щодо факту проведення НСРД. 

Певні труднощі щодо реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення НСРД зумовлені й тим, що 

дозвіл на проведення НСРД, як і СРД, за ініціативою захисника приймає не слідчий 

суддя, а слідчий, прокурор. У той час, як дозвіл на проведення НСРД за ініціативою 

слідчого, прокурора надає слідчий суддя (ч. 3 ст. 246 КПК України), за винятком 



 

 

104 

випадків, передбачених КПК України (ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 269, ст.ст. 271, 272 КПК 

України). Таким чином, можемо зробити висновок, що надане захиснику право 

щодо отримання доказів шляхом ініціювання проведення НСРД не відповідає ні 

потребам змагального кримінального провадження, ні потребам правозастосовчої 

практики, на що вказують 94 % опитаних адвокатів [404, c. 148]. На цьому 

акцентують свою увагу також й окремі науковці [363, c. 15;
 
375, c. 215]. 

Варто зазначити, що у науковій літературі висловлюється думка, що з огляду 

на специфіку НСРД – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу та 

оперативну необхідність її проведення, доцільно було б передбачити можливість 

суб’єктів захисту, зокрема захисника, самостійно звертатися до слідчого судді за 

дозволом на проведення цієї дії, оскільки сторона захисту може швидше отримати 

певну інформацію та використати її як доказ у кримінальному провадженні [55, 

c. 77]. Такий підхід, на нашу думку, є цілком обґрунтований, проте він потребує 

окремих уточнень. По-перше, слідчий суддя повинен надавати дозвіл на проведення 

не лише такої НСРД, як установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, 

для отримання доказів стороною захисту, а й на всі інші НСРД, що проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді. По-друге, крім суб’єктів сторони захисту за 

дозволом на проведення НСРД до слідчого судді мають звертатися також і 

потерпілий та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо ч. 3 ст. 246 КПК України викласти у такій 

редакції: «Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає 

слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, – слідчий суддя за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, а 

також за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної 

особи». Подібні пропозиції висловлюють й інші правники [363, c. 15;
 
375, c. 215]. 

Окрім того, необхідно запропоновану нами ч. 1 ст. 93-1 «Засоби отримання доказів 

захисником» доповнити абз. 2 у такій редакції: «Захисник має право отримувати 

докази у кримінальному провадження шляхом ініціювання проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Ініціювання захисником проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору, слідчому 
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судді, відповідних клопотань. Рішення про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених ст.ст. 260, 

261, 263, 264, 267, 268, 269, 269-1, 270, 274 цього Кодексу – слідчий суддя».  

З метою забезпечення належних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому 

розслідуванні необхідно також ст. 248 КПК України доповнити ч. 6 такого змісту: 

«У разі постановлення слідчим суддею ухвали про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, ініційованої стороною захисту, потерпілим, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в останніх відбирається 

розписка про нерозголошення факту проведення такої дії». Відповідні зміни 

необхідно внести також і до інших статей КПК України та Інструкції, що, своєю 

чергою, надасть можливість захиснику, як і всім іншим уповноваженим суб’єктам, 

звертатися з клопотанням про проведення НСРД безпосередньо до особи, яка 

уповноважена вирішувати питання по суті. Цим суттєво скоротиться термін від 

моменту подання захисником клопотання до його розгляду по суті – до шести годин 

(ч. 1 ст. 248 КПК України), а також суттєво підвищиться ефективність реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення НСРД у досудовому розслідуванні. 

Ще одним проблемним питанням, пов’язаним із реалізацією кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

НСРД у досудовому розслідуванні, є відсутність у матеріалах кримінальних 

проваджень процесуальних документів – юридичних підстав проведення НСРД 

(ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення відповідної НСРД, постанов 

прокурора про проведення НСРД).  

Варто зазначити, що відповідно до п. 5.1 Інструкції постанова слідчого, 

прокурора про проведення НСРД, клопотання про дозвіл на проведення НСРД, 

ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД та додатки до нього, протокол 

про проведення НСРД, які містять відомості про факт і методи проведення НСРД, а 

також відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої 

проводиться або планується проведення такої дії, розголошення яких створює 
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загрозу національним інтересам та безпеці, підлягають засекречуванню. 

Засекречування таких МНІ здійснюється слідчим, прокурором, співробітником 

уповноваженого оперативного підрозділу, слідчим суддею шляхом надання на 

підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, відповідному 

документу грифа секретності (п. 5.2 Інструкції). 

Після завершення проведення НСРД грифи секретності МНІ щодо їх 

проведення підлягають розсекреченню на підставі рішення прокурора, який 

здійснює повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, з урахуванням 

обставин кримінального провадження та необхідності використання матеріалів 

НСРД як доказів після проведення таких дій, у випадку, якщо витік зазначених 

відомостей не завдасть шкоди національній безпеці України (п. 5.9 Інструкції). 

Після розсекречення зазначених МНІ щодо проведення НСРД приймається рішення 

про їх зняття з обліку в режимно-секретному органі (РСО) та долучення до 

матеріалів кримінального провадження в установленому КПК України порядку 

(п. 5.27 Інструкції). До розсекречених матеріалів доступ надається разом з іншими 

матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що розсекреченню 

підлягають лише ті матеріали, що були отримані за результатами проведення НСРД 

(протоколи проведення НСРД та відповідні додатки до них), водночас рішення, на 

підставі яких проводилися НСРД (постанова слідчого, прокурора про проведення 

НСРД; ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД), розсекреченню не 

підлягають. Слід зазначити, що наявність цієї законодавчої прогалини негативно 

позначається у правозастосовчій діяльності, оскільки захисники позбавлені можливості 

перевірити та оцінити законність й обґрунтованість проведення НСРД, правомірність 

обмеження прав та свобод їхніх підзахисних під час проведення НСРД, а також 

протоколи НСРД – як допустимі та належні докази у досудовому розслідуванні.  

Захисник, здійснюючи оцінку результатів НСРД, насамперед, перевіряє їх з 

точки зору допустимості. Згідно з ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. 



 

 

107 

Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод 

людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та 

свобод людини (ч. 1 ст. 87 КПК України).  Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України 

суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних 

свобод здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без 

такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.   

На вищезазначеному наголошується і в п. 3 Рішення Конституційного Суду 

України № 12-рп/2011 року, відповідно до якого «визнаватися допустимими і 

використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, 

одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства». На 

підставі аналізу положення ч. 3 ст. 62 Конституції України «обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом» Конституційний Суд 

України дійшов висновку, «що обвинувачення у вчиненні злочину не може бути 

обґрунтоване фактичними даними, одержаними в незаконний спосіб, а саме: з 

порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина; з порушенням 

установлених законом порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не 

уповноваженою на те особою тощо» (п. 3.2. Рішення Конституційного Суду України 

№ 12-рп/2011 р.) [496]. 

Тобто, у разі відсутності у матеріалах кримінального провадження 

відповідних постанов слідчого, прокурора про проведення НСРД чи ухвал слідчого 

судді про дозвіл на проведення НСРД, захисник не може перевірити та оцінити 

результати НСРД на предмет їх допустимості.  

У зв’язку з цим захисники під час досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень заявляють клопотання про визнання протоколів 

НСРД недопустимими доказами. Так, наприклад, у кримінальному провадженні 

№ 22015050000000198 відносно особи К., підозрюваної у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-1 КК України, було проведено НСРД. 

Захисником К. під час судового розгляду кримінального провадження було заявлено 

клопотання про витребування належним чином посвідченої копії ухвали голови 

Апеляційного суду Тернопільської області Б. № 01/371цт від 19 лютого 2015 р. про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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надання дозволу на проведення НСРД. Своє клопотання захисник обґрунтовував 

тим, що він ставить під сумнів існування рішення про надання дозволу на 

проведення НСРД у відповідному кримінальному провадженні. У зв’язку з цим, 

захисник вважає, що протокол НСРД є недопустимим доказом. Водночас суд 

відмовив у задоволенні клопотання захисника, посилаючись на положення ч. 1 та 3 

ст. 246, ч. 1 ст. 248, ст. 250 КПК України. На думку суду, ухвала слідчого судді, 

якою було надано дозвіл на проведення НСРД, не може бути доказом, на підставі 

якого суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню [176]. 

Проте, із такою позицією не можна цілком погодитися, оскільки результати 

проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень свідчать про те, що на 

практиці непоодинокими є випадки, коли слідчі, співробітники оперативних 

підрозділів, які проводять НСРД, зловживають своїми повноваженнями та допускають 

суттєвих помилок у ході їх проведення, що призводять до неможливості використання 

результатів НСРД як допустимих доказів у кримінальному провадженні. Так, 

наприклад, у кримінальному провадженні № 12014030010000130 відносно особи Б., 

підозрюваної в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 

ст. 307 КК України, проводилися такі НСРД, як контроль за вчиненням злочину у 

формі оперативної закупки, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль за особою, проте відповідних 

рішень, на підставі яких проводилися ці НСРД, у матеріалах кримінальних проваджень 

не було. Виходячи з результатів аналізу змісту протоколів НСРД і протоколу допиту 

свідка Д., було встановлено, що НСРД були проведені відносно особи К., стосовно 

якого матеріали кримінального провадження були виділені в окреме провадження, а не 

особи Б. У зв’язку з цим захисником було заявлено клопотання про визнання таких 

доказів недопустимими [169]. 

Звертає на себе увагу й те, що у практичній діяльності мають місце 

непоодинокі випадки, коли захиснику з матеріалів кримінального провадження 

відомі обставини проведення одного контролю за вчиненням злочину, а в дійсності 

правоохоронними органами проводилося декілька таких НСРД (контроль за 
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вчиненням злочину), однак протокол складений виключно про проведення тієї 

НСРД, мету якої, на погляд сторони обвинувачення, досягнуто. Наприклад, у ході 

проведення НСРД (контролю за вчиненням злочину) особа відмовилась отримувати 

неправомірну вигоду. Тоді прокурором виноситься інша постанова про проведення 

контролю або вносяться зміни до тієї самої постанови щодо залучення іншого 

агента, на підставі якої контроль проводиться повторно із застосуванням провокації 

[299, c. 69], або ж за однією постановою прокурора на проведення певного 

контролю за вчиненням злочину проводиться декілька НСРД до досягнення мети 

цього заходу без відома прокурора, що у кожному із наведених прикладів є грубим 

порушенням закону. Інформація про проведення декількох НСРД не надається, а до 

матеріалів кримінального провадження в якості доказу залучається протокол про 

проведення реалізованого контролю за вчиненням злочину [299, c. 69]. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо слушною позицію тих правників, які 

вказують, що не зняття грифу таємності з постанови прокурора про проведення 

контролю за вченням злочину чи з рішення слідчого судді про проведення відповідних 

НСРД чи ОРЗ на практиці є невиправданим і таким, що не відповідає засадам 

доказового права України, ускладнює, а інколи й унеможливлює здійснення перевірки 

законності формування доказу, отриманого на підставі НСРД та ОРЗ, та оцінки його 

судом і сторонами кримінального провадження за критеріями, визначеними КПК 

України [300]. Окрім того, як слушно зазначає Д. Б. Сергєєва, це є підставою для 

оскарження стороною захисту в суді, в тому числі в апеляційні чи касаційні інстанції, 

рішень судів нижчої інстанції у частині визнання  доказів, отриманих у результаті 

проведення НСРД, допустимими, рідше – належними [363, c. 16].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що відсутність у матеріалах 

кримінального провадження постанов слідчого, прокурора про проведення НСРД та 

ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД є підставою для визнання 

результатів проведення НСРД недопустимими доказами у кримінальному 

провадженні. У зв’язку з цим практика подання захисниками клопотань про 

визнання результатів НСРД недопустимими доказами у кримінальному 

провадженні, за умови відсутності у матеріалах кримінального провадження рішень, 
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на підставі яких проводилися НСРД, є цілком обґрунтованою, оскільки в такому 

випадку суттєво порушуються кримінальні процесуальні гарантії захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що на практиці, у разі відсутності у матеріалах кримінальних 

проваджень постанов слідчого, прокурора про проведення НСРД чи ухвал слідчого 

судді про дозвіл на проведення НСРД, в окремих випадках слідчі судді, прокурори, 

надають на вимогу суду довідки про те, що у відповідному кримінальному 

провадженні приймалося рішення про проведення НСРД. Водночас такі довідки 

надаються або при розгляді кримінального провадження судом першої інстанції, або 

під час його перегляду апеляційною чи касаційною інстанцією. Подібний підхід 

відображено й в узагальненнях судової практики розгляду клопотань про дозвіл на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею, підготовлених 

Апеляційним судом м. Києва. Так, зокрема п. 9 визначено, що у разі, коли 

матеріали, що одержані у процесі здійснення НСРД та оперативних заходів, 

приєднуються до кримінального провадження в якості доказів, голова Апеляційного 

суду чи його заступник видає слідчому не ухвалу, яка була прийнята на здійснення 

НСРД або заходу, а довідку про те, що такий дозвіл судом надавався [465]. 

Представлена позиція вважається дещо дискусійною із декількох причин. По-перше, 

виходячи з принципу змагальності сторін, така довідка повинна надаватися не лише 

слідчому, а й стороні захисту. По-друге, на нашу думку, такий підхід не вирішить 

проблеми щодо можливості захисником належним чином перевірити та оцінити 

законність й обґрунтованість проведення НСРД, правомірність обмеження прав та 

свобод його підзахисних під час проведення НСРД, а також протоколи НСРД – як 

допустимі та належні докази у кримінальному провадженні, оскільки у відповідній 

довідці не містяться усі необхідні відомості, що зазначаються в ухвалі слідчого 

судді про дозвіл на проведення НСРД.  

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо дискусійною думку В. В. Шума, який 

пропонує доповнити ч. 4 ст. 262 КПК України таким положення: «Протокол огляду 

та виїмки кореспонденції повинен містити посилання на ухвалу слідчого судді, 

попередження осіб, які беруть участь у проведенні цих дій, про неприпустимість 
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розголошення виявлених відомостей і кримінальну відповідальність за 

розголошення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції [489, c. 16]. З такою позицією в цілому погоджується М. М. Стоянов, 

пропонуючи поширити таке положення на протоколи усіх НСРД [420, c. 28-29; 418, 

c. 78], водночас, на думку вченого, таке посилання без наведення змісту судового 

рішення-дозволу не створюватиме належних і достатніх гарантій перевірки 

допустимості отриманих фактичних даних [420, c. 29;
 
418, c. 78], а, отже, не 

забезпечуватиме належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні. 

На нашу думку, для забезпечення захисником можливості перевірити та 

оцінити законність й обґрунтованість проведення НСРД, правомірність обмеження 

прав та свобод його підзахисних під час проведення НСРД, а також протоколи 

НСРД – як допустимі та належні докази у кримінальному провадженні для їх 

подальшого використання у кримінальному процесуальному доказуванні, у 

матеріалах кримінального провадження мають бути наявні процесуальні рішення, на 

підставі яких проводилися НСРД (постанова слідчого, прокурора про проведення 

НСРД; ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД), а також клопотання 

про проведення НСРД, з яких у встановленому порядку уповноваженими особами 

знято гриф секретності. Відповідний гриф секретності повинен зніматися або після  

проведення відповідних НСРД, або перед відкриттям матеріалів кримінального 

провадження іншій стороні (ст. 290 КПК України).  

Як вже нами було зазначено, рішення про розсекречення результатів НСРД 

приймає прокурор, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному 

кримінальному провадженні. Прокурор за необхідності дає вказівку РСО 

ознайомити слідчого з протоколом і додатками про результати НСРД 

(п. 4.4 Інструкції). Разом з тим результати проведеного аналізу положень 

кримінального процесуального законодавства дають підставі для висновку, що ні 

КПК України, ні Інструкцією не передбачено порядок ознайомлення прокурором 

захисника як ініціатора проведення НСРД з отриманими результатами. У зв’язку з 

цим на практиці прокурори такі рішення приймають за своїм власним розсудом . 
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Варто зазначити, що випадки ознайомлення захисників як ініціаторів проведення 

НСРД з їх результатами є поодинокими, на що вказують 88 % опитаних захисників 

та 76 % суддів (Додаток А, табл. А. 19). Наведена ситуація ще раз підтверджує той 

факт, що механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні є 

недосконалим. З огляду на це, на наш погляд, рішення про ознайомлення 

захисника з результатами НСРД, як і всіх інших суб’єктів сторони захисту, 

потерпілого чи представника юридичної особи, повинен приймати не прокурор, а 

слідчий суддя. Запропоновану нами пропозицію підтримали 92% опитаних 

адвокатів і 64% суддів (Додаток А, табл. А. 20).  

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також 

опитування практичних працівників свідчать про те, що певні труднощі у реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні пов’язані з використанням захисниками результатів НСРД у 

кримінальному процесуальному доказуванні. Таку думку висловили 96 % опитаних 

адвокатів, 68 % суддів, 18% слідчих та 36% прокурорів (Додаток А, табл А. 21). Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 256 КПК України протоколи проведення НСРД, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування 

технічних засобів, вилучені під час їх проведення, речі та документи або їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати 

проведення інших СРД під час досудового розслідування. Водночас, як слушно вважає 

О. В. Капліна, СРД та НСРД мають спільну мету, але відрізняються процесуальним 

порядком їх проведення, оскільки перші проводяться в чітко встановленій 

процесуальній формі (гл. 20 КПК України), а другі не мають такої чіткої процесуальної 

форми, проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, 

не можна отримати в інший спосіб, а методи їх проведення не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, установлених КПК України (гл. 21 КПК 

України) [134, с. 226]. Це зумовлено тим, що в ході проведення НСРД слідчим або 

співробітником оперативного підрозділу можуть використовуватися та 

застосовуватися спеціальні засоби, методи та прийоми роботи, які регламентовані 
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відомчими нормативно-правовими актами МВС України та СБ України, відомості 

щодо яких не підлягають розголошенню. На зазначеному також наголошують й інші 

правники [310, c. 17; 302, c. 273;
 
362, c. 42; 372, c. 704;

 
375, c. 214]. 

З урахуванням вищенаведеного вважаємо дискусійною точку зору тих 

науковців, які зазначають, що процесуальна форма проведення НСРД чітко 

регламентована у КПК України [213, c. 56;
 
284, c. 358]. 

Слід зазначити, що окремі вчені висловлюються за спрощення процесуальної 

форми отримання (збирання) доказів і вбачають позитив у відсутності чіткої 

процесуальної форми для таких засобів отримання (збирання) доказів, як НСРД 

(Глава 21 КПК України) [494, с. 44, 45]. Зазначена позиція була піддана цілком 

обґрунтованій критиці з боку М. А. Погорецького, який, здійснюючи аналіз 

матеріалів практики, наголошує на тому, що лише до 10 % результатів НСРД 

використовуються у доказуванні. Однією з причин цього є саме відсутність 

досконалої процесуальної форми, яка б дозволяла перевірити сторонам 

кримінального провадження та суду достовірність їх результатів, тому суди за 

клопотанням сторони захисту чи за своєю власною ініціативою не рідко не визнають 

їх результати доказами [310, c. 17]. Підтримуючи вищевказану позицію, зазначимо, 

що відсутність у чинному КПК України процесуальної форми проведення НСРД 

унеможливлює перевірку не лише достовірності їх результатів сторонами 

кримінального провадження та судом, а й – їх належності та допустимості. 

З огляду на зазначене, вважаємо суперечливою точку зору тих дослідників, які 

вказують, що здобута за результатами НСРД й у встановленій формі (головним 

чином за допомогою науково-технічних засобів) зафіксована інформація офіційно 

визнається та широко використовується як докази [486, c. 10]. 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ 

визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. 

На необхідності дотримання процесуальної форми при отриманні доказів у 

кримінальному провадженні вказується у ч. 1 ст. 84 КПК України, де зазначається, що 

«доказами ... є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку …» та 

у ч. 1 ст. 93 КПК України, в якій визначено, що «збирання доказів здійснюється 
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сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим 

Кодексом». Тобто, можна зробити висновок, що матеріали, отримані за результатами 

проведення НСРД, не можуть використовуватися захисником у доказуванні, оскільки 

вони отримані у порядку, не передбаченому КПК України. 

Виходячи з вищезазначеного, виникає запитання про те, яким чином 

захиснику використовувати матеріали, що були отримані внаслідок проведення 

НСРД, якщо, з одного боку, законодавець допускає їх використання в якості доказу 

на тих же підставах, що і результати проведення інших СРД, а, з іншого – зазначені 

матеріали є недопустимими, оскільки їх процесуальна форма не визначена КПК 

України. У цьому аспекті актуальною, на наше переконання, є пропозиція 

Д. Б. Сергєєвої щодо внесення змін до гл. 4 КПК України. Так, на думку вченої, 

необхідним є доповнення ст. 86 КПК України «Допустимість доказу» ч. 2 

наступного змісту: «Якщо порядок отримання доказу цим Кодексом не 

встановлений, то такий доказ повинен бути підтверджений сукупністю інших 

допустимих доказів». Відповідно, ч. 2 ст. 86 КПК України у чинній редакції стає ч. 3 

ст. 86 КПК України [372, с. 705]. Внесення відповідних змін до КПК України не 

лише удосконалить інститут допустимості доказів у кримінальному провадженні, а 

й забезпечить належні кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що кримінальними процесуальними 

гарантіями захисника як суб’єкта доказування під час проведення НСРД у 

досудовому розслідуванні є: надання захиснику права звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про проведення НСРД; закріплення за слідчим суддею обов’язку 

відібрання у захисника як ініціатора проведення НСРД розписки про 

нерозголошення факту їх проведення; закріплення за слідчим суддею обов’язку 

прийняття рішення про ознайомлення захисника з результатами НСРД, що 

проводилися за його ініціативою; зняття грифу секретності з клопотань про 

проведення НСРД, процесуальних рішень, на підставі яких проводилися НСРД, 

після проведення відповідних НСРД або перед відкриттям матеріалів кримінального 

провадження іншій стороні. 
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Висновки до розділу 2 

 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення СРД у досудовому розслідуванні є: надання 

захиснику права звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення СРД; 

закріплення за захисником права за власною ініціативною або на вимогу 

підозрюваного надавати короткі консультації під час провадження СРД; 

забезпечення слідчим, прокурором, на вимогу особи, у приміщенні якої проводиться 

обшук, участі захисника; нормативного визначення обов’язку зазначення в 

протоколах СРД: дати проведення, часу початку і закінчення СРД, вказівки на 

необхідність роз’яснення прав і обов’язків учасникам СРД, інформації про наявність 

або відсутність додатків до протоколу; визнання доказів недопустимими, якщо вони 

отримані під час провадження СРД з істотним порушенням порядку їх проведення. 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення НСРД у досудовому розслідуванні є: надання 

захиснику права звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення НСРД; 

закріплення за слідчим суддею обов’язку відібрання у захисника як ініціатора 

проведення НСРД розписки про нерозголошення факту їх проведення; закріплення 

за слідчим суддею обов’язку прийняття рішення про ознайомлення захисника з 

результатами НСРД, що проводилися за його ініціативою; зняття грифу секретності 

з клопотань про проведення НСРД, процесуальних рішень, на підставі яких 

проводилися НСРД, після проведення відповідних НСРД або перед відкриттям 

матеріалів кримінального провадження іншій стороні. 
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РОЗДІЛ 3 

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСНИКА ЯК СУБ’ЄКТА 

ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 

У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

 

 

3.1 Кримінальні процесуальні гарантії захисника під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні 

 

Однією з умов забезпечення ефективності функціонування змагальних засад 

кримінального провадження у досудовому розслідуванні є визначення належних 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування та дієвих 

механізмів їх реалізації під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні. Чинний КПК України, у порівнянні з КПК України 1960 р. [192], 

суттєво розширив кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні, надавши йому право збирати докази шляхом витребування 

документів, отримання речей і документів, опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб, за їх згодою, а також залучення експерта для 

проведення експертизи. Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень, а також опитування практичних працівників, дають підстави для 

висновку, що на практиці виникає низка проблемних питань, пов’язаних із отримання 

доказів захисником шляхом  проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні. Таку думку висловили 54 % опитаних слідчих, 60 % прокурорів, 98 % 

адвокатів і 84 % суддів (Додаток А, табл. А. 23). Основною причиною цього є 

недосконалість та відсутність кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні. У зв’язку з цим виникає необхідність у висвітленні цих проблемних 

питань, наданні науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення й на підставі 
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цього визначити кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час проведення інших процесуальних дій у досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України захисник як 

суб’єкт доказування має право отримувати докази у досудовому розслідуванні 

шляхом витребування та отримання речей і документів від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та 

фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків ревізій, актів 

перевірок. Виходячи з аналізу зазначеної норми, можемо зробити висновок, що 

законодавець закріпив у ній два засоби отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні: витребування та отримання речей і документів. У цьому підрозділі 

ми більш детально розглянемо проблемні питання реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні. 

Результати проведеного аналізу положень чинного кримінального 

процесуального законодавства України дають підстави для висновку, що поняття 

витребування документів у ньому не визначено. З огляду на це вченими 

висловлюються різні точки зору щодо тлумачення зазначеної правової категорії. 

Так, М. Є. Шумило зазначає, що витребування – це пред’явлення письмової 

або усної вимоги сторонами обвинувачення чи захисту посадовим особам і 

громадянам про пред’явлення письмових документів або предметів; виконання 

вимог адресатами; прийняття сторонами обвинувачення і захисту об’єктів і фіксація 

цієї дії в кримінальному провадженні. Витребування слід застосовувати: 1) коли 

відомо у кого чи де зберігається предмет або документ: 2) коли відсутня загроза того, 

що документ або предмет будуть знищені, внесено в них зміни у період між 

вимогою і доставлянням об’єктів [191, c. 253-254; 190, c. 280-281]. Таку точку зору 

поділяє й В. І. Сліпченко, вказуючи, що кримінальний процес не може бути усним на 

досудовому етапі провадження та потребує постійної й належної процесуальної 

фіксації; у зв’язку із цим передбачене ч. 2 та 3 ст. 93 КПК України право сторін на 

витребування речей і документів виникає в них лише після подання адресату 
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належним чином оформленого письмового запиту з мотивуванням необхідності його 

добровільного виконання [383, c. 285]. 

О. В. Капліна стверджує, що витребування – це звернення з вимогою про 

добровільне надання речей, документів, відомостей, які мають значення для 

кримінального провадження. Витребувати можливо, якщо достовірно відомо, що 

речі, документи, відомості знаходяться чи зберігаються в органах державної влади, 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, у 

службових або фізичних осіб [134, c. 139-140;
 
132, c. 227-228; 187, c. 198]. Такий 

підхід підтримують й інші правники, зазначаючи, що витребування – це звернення 

сторони кримінального провадження про видачу речей і документів до їх володільця 

[236, c. 224]. 

У науковій літературі висловлюється думка, що при витребуванні збирання 

доказів походить від суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження (зокрема, 

слідчого під час досудового розслідування, суду під час судового розгляду). При 

цьому доказова інформація суб’єктом доказування формується (збирається) саме в 

результаті її витребування, а не висунення вимоги про вчинення певних дій [47, c. 

86]. Така позиція, на наше переконання, є дещо дискусійною з декількох причин. 

По-перше, суб’єктом витребування, крім сторони обвинувачення, є сторона захисту, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Про це чітко зазначається в ч. 3 ст. 93 КПК України. Окрім того, на практиці 

витребування захисником документів є одним із основних засобів отримання 

доказів у досудовому розслідуванні. По-друге, витребувана доказова інформація 

формується захисником після того як вона буде ним перевірена та оцінена. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо дійти висновку, що більшість учених 

пов’язують витребування із зверненням сторін кримінального провадження, 

потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

з вимогою про добровільне надання речей, документів, відомостей, які мають 

значення для кримінального провадження. 

Слід звернути увагу на те, що згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України захисник має 

право витребувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речі, копії 

документів (виділ. нами – О. С.), відомості, висновки експертів, висновки ревізій, 

акти перевірок, у той час як сторона обвинувачення наділена правом витребування 

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів (виділ. нами – 

О. С.), відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок (ч. 2 ст. 

93 КПК України). Виходячи із зазначеного, можемо зробити висновок, що 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час 

витребування документів є набагато меншими, ніж сторони обвинувачення. 

Доцільно зауважити, що ще у Висновку до Кримінального процесуального кодексу 

України (прийнятого Верховною Радою України в останньому читанні 13 квітня 

2012 року) експертами зверталася увага на те, що сторона захисту має право на 

отримання від органів державної влади копій документів, а не їх оригіналів. Проте 

необхідно забезпечити, щоб такі копії, завірені відповідним органом державної 

влади, мали таку саму доказову силу, як і оригінали документів (п. 64 Висновку) 

[53]. Водночас вказані рекомендації не було враховано законодавцем, що, своєю 

чергою, призвело до того, що суди на практиці в більшості проаналізованих 

випадків (84 %) цілком обґрунтовано, виходячи з вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, не 

визнають копії документів процесуальним джерелом доказів, посилаючись на те, що 

відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий 

зобов’язані надати суду саме оригінал документа. При цьому слід вказати, що всі 

випадки надання дублікатів документів окремо передбачені чинним КПК України 

[298, c. 481]. На цю проблему звертають увагу й інші правники [432, c. 81;
 
207, c. 

404;
 
116, c. 27 та ін.]. З цього приводу І. В. Гловюк зазначає, що, заявляючи 

клопотання про визнання відомостей, що містяться у копіях документів, 

допустимими доказами, сторона захисту може посилатися на п. 2 ч. 5 ст. 99 КПК 

України: оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних 

правових процедур, або клопотати перед судом про витребування оригіналу 

документа [69, c. 443]. Проте, на наш погляд, для забезпечення належних механізмів 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 
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під час витребування документів у досудовому розслідуванні, захиснику потрібно 

надати можливість не лише отримувати копії документів, а й їх оригінали. 

Зазначимо, що 68 % опитаних адвокатів вказали на те, що у їх практиці траплялися 

випадки, коли у результаті витребування документів вони отримували їх оригінали 

(Додаток А, табл. А. 25). На необхідність надання захиснику права отримувати 

оригінали документів вказує також і досвід окремих зарубіжних країн: ч. 4 ст. 91 

КПК Киргизької Республіки [450]; п. 6 ч. 1 ст. 73 КПК Республіки Вірменія [451]; ч. 

3 ст. 103 КПК Республіки Білорусь [452]; п. 1 ч. 3 ст. 122 КПК Республіки Казахстан 

[453]; п. 1 ч. 2 ст. 100 КПК Республіки Молдова [454]; п. 3 ч. 3 ст. 86 КПК Російської 

Федерації [455]; ч. 3 ст. 133 КПК Республіки Туркменістан [456]; ч. 3 ст. 143 КПК 

Республіки Азербайджан [449] та ін. Зважаючи на вищенаведене, на нашу думку, в 

КПК України необхідно закріпити норму, відповідно до якої сторона захисту, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

мають право отримувати докази шляхом витребування та отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб речей, документів або їх копій, завірених у 

встановленому порядку. 

Варто зазначити, що хоча чинний КПК України уперше на законодавчому 

рівні закріпив за захисником право отримувати докази шляхом витребування 

документів (ч. 3 ст. 93 КПК України), передбачивши цим самим окремі кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, проте результати проведеного аналізу правозастосовчої практики, а 

також опитування практичних працівників дають підстави для висновку, що 

механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час витребування документів у досудовому розслідуванні чинним 

КПК України не визначено. Таку думку висловили 92 % опитаних адвокатів 

(Додаток А, табл. А. 26). При цьому на існуванні вказаної проблеми неодноразово 

наголошувалося й на сторінках процесуальної літератури. 

Так, О. В. Капліна зазначає, що у Законі не вказано, в якій формі повинно 

відбуватися витребування – письмовій чи усній. Уявляється, що як представникам 
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сторони обвинувачення, так і стороні захисту перевагу необхідно надавати 

письмовій формі, оскільки, з одного боку, це дозволить набути спілкуванню 

офіційної форми, якої вимагає діловодство, забезпечить повагу та інтереси органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

службових та фізичних осіб, а, з іншого, – сприятиме отриманню доказів, які 

відповідають вимогам допустимості [132, c. 227;
 134

, c. 139-140;
 
187, c. 198].  

Л. Д. Удалова та В. В. Рожнова звертають увагу на те, що надання сторонам 

права на витребування від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб 

речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів 

перевірок ще не означає рівності в їх фактичному забезпеченні. Практика 

сьогодення засвідчує, що, якщо реалізація цих повноважень представниками 

сторони обвинувачення (насамперед, прокурором, слідчим, керівником органу 

досудового розслідування), як правило, труднощів не викликає (через наявність 

системи заходів забезпечення, у тому числі заходів примусу), то представники 

сторони захисту (зокрема, підозрюваний, обвинувачений, захисник), як правило, 

стикаються зі значними труднощами у реалізації наданих повноважень щодо 

збирання фактичних даних. Ці труднощі обумовлені як відсутністю правової 

регламентації порядку реалізації наданих повноважень, так і дієвих гарантій їх 

виконання, а також низьким рівнем правосвідомості окремих фізичних і посадових 

осіб, які допускають свідоме ігнорування звернень і запитів, зокрема й адвокатських 

[464, c. 84].  

М. Є. Шумило констатує, що ч. 3 ст. 93 КПК України 2012 р. сторона захисту і 

потерпілий, з одного боку, наділяються правом збирання доказів, а, з іншого – 

способи їх збирання також позбавлені відповідної процесуальної форми (крім 

висновків експертів). У такий спосіб сторона захисту й потерпілий, використовуючи 

надані законом можливості, будуть мати у своєму розпорядженні предмети, 

документи, а не докази [494, c. 46;
 
492, c. 22; 491, c. 287]. Матеріали, отримані не в 

установленому законом порядку (ч. 1 ст. 84 КПК України 2012 р.), нічим не 

відрізняються від оперативних даних, а також відомостей, що мають у своєму 
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розпорядженні інші учасники кримінального провадження. Щоб зібрана стороною 

захисту та потерпілим інформація набула статусу доказів відповідно до вимог ч. 1 

ст. 84 КПК України 2012 р., вони повинні заявити клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій (ч. 3 ст. 93 КПК України 2012 р.) [494, c. 46].  

На відсутність процесуальної форми витребування захисником документів у 

кримінальному провадженні вказують також й інші науковці [274, c. 256;
 
298, c. 480-

481;
 
251, c. 133;

 
276, c. 255;

 
99, c. 100-101;

 
98, c. 9;

 
144, c. 183;

 
351, c. 112 та ін.].  

Необхідно зазначити, що на практиці витребування захисником від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб документів або їх копій здійснюється 

шляхом подання адвокатських запитів у порядку, передбаченому ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». Таку думку висловили 97 % опитаних 

адвокатів (Додаток А, табл. А. 27).  

Згідно з ч. П1 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних 

адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту 

додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом із 

адвокатським запитом інших документів забороняється [326]. Ураховуючи те, що у 

результаті витребування захисником документів шляхом подання адвокатського 

запиту можуть бути отримані не лише копії документів, а й їх оригінали, то, на наш 

погляд, зміст ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» необхідно 

уточнити: фразу «....про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату 

для надання правової допомоги клієнту» потрібно замінити на «про надання 

документів або їх копій, завірених у встановленому порядку». 
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Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що за результатами 

витребування захисником можуть бути отримані лише документи: довідки, 

характеристики, акти перевірок, інші документи, що мають значення для надання 

правової допомоги у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим вважаємо 

необґрунтованою точку зору тих правників, які зазначають, що захисник може 

витребувати не лише документи, а й відповідні речі [190, c. 265; 187, c. 198; 191, 

c. 252;
 
127, c. 418;

 
475, c. 127;

 
320, c. 19;

 
267, c. 21;

 
383, c. 285; 47, c. 86; 468, c. 60; 

134, c. 139;
 
144, c. 183 та ін.].  

У юридичній літературі окремими правниками цілком обґрунтовано 

висловлюється думка, що адвокатські запити мають суворо відповідати вимогам 

ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [81, c. 31;
 
414, c. 36]. Водночас 

проведений нами аналіз цієї статті Закону дає підстави для висновку, що в ній не 

зазначено з яких обов’язкових елементів повинен складатися адвокатський запит. 

Указано лише, що: 1) адвокатський запит подається у письмовій формі (абз. 1 ч. 1 ); 

2) до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (абз. 2 ч. 2). 

Необхідно зауважити, що відсутність чітких вимог до складання адвокатських 

запитів негативно позначається на реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час витребування документів у досудовому 

розслідуванні, на що вказують 56 % опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А. 28). У 

зв’язку з цим, на нашу думку, ч. 1 ст. 24 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

варто доповнити таким положенням: «Адвокатський запит має містити наступні 

відомості: 1) назву документа; 2) прізвище, ім’я та по батькові адвоката і вид 

адвокатської діяльності, що ним надається; 3) номер і дату видачі свідоцтва про 

право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката, органу, що його видав; 4) 

прізвище, ім’я та по батькові або найменування особи (осіб), яких представляє 

адвокат; 5) перелік (зміст, опис) відомостей, документів (копій документів), 

предметів, висновків, офіційних роз’яснень та іншої інформації, які запитує адвокат; 

6) адресу, на яку має бути надіслана відповідь на адвокатський запит; 7) вказівку на 

обов’язок адресата адвокатського запиту надати відповідь на адвокатський запит; 8) 
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зобов’язання адвоката, відшкодувати адресатові адвокатського запиту його фактичні 

документально підтверджені витрати з надання відповіді (документів, матеріалів та 

їх копій) на адвокатський запит; 9) зазначення, що відмова в наданні інформації на 

адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

установлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим 

доступом; 10) дату складання адвокатського запиту; 11) підпис адвоката, який склав 

адвокатський запит, та його печатку.  

Адресат адвокатського запиту має право не розглядати адвокатський запит, 

який оформлений із порушенням вимог цієї статті». 

Варто зазначити, що на практиці захисники при складанні адвокатських 

запитів у переважній більшості випадків обмежуються посиланням лише на 

положення ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно з яким їм 

надається право звертатися з цим документом до відповідних суб’єктів. У зв’язку з 

чим адресатам адвокатських запитів не завжди зрозуміло для чого необхідно надати 

відповідну інформацію, в яких цілях вона може бути використана. На наш погляд, 

захиснику при складанні адвокатських запитів потрібно посилатися не лише на 

положення ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також і на ч. 3 

ст. 93 КПК України, оскільки саме положеннями ч. 3 ст. 93 КПК України 

передбачено право захисника на витребування від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та 

фізичних осіб копій документів, відомостей у кримінальному провадженні, в тому 

числі й в досудовому розслідуванні. Це, своєю чергою, посилить кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні. 

Про відсутність належних механізмів реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час витребування документів у 

досудовому розслідуванні свідчить також і недосконалість окремих положень ст. 24 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, відповідно до ч. 1 цієї статті 

захисник має право звертатися з адвокатським запитом до органу державної влади, 
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органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань. Як бачимо, ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» не надає захиснику право звертатися з адвокатським запитом до 

фізичних осіб. Водночас п. 1 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» передбачено право захисника звертатися з адвокатськими запитами, у 

тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких 

фізичних осіб) (вид. мною – О. С.). Ч. 3 ст. 93 КПК України також визначено, що 

захисник має право витребувати відомості, копії документів від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб (вид. мною – О. С.). Наявність цієї законодавчої 

прогалини призводить до того, що захисникам не завжди вдається витребувати 

відповідні документи від фізичних осіб, що можуть мати значення для 

кримінального провадження. Зважаючи на вищенаведене, з метою відповідності 

положень ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» положенням п. 1 ч. 

1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч. 3 ст. 93 КПК України, 

ч. 1 та 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» потрібно доповнити 

таким суб’єктом як фізичні особи. Таку думку поділяють 98 % опитаних адвокатів 

(Додаток А, табл. А. 29). Варто зазначити, що розробники нового проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 2016 р. також пропонують внести відповідні зміни до ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» [345]. 

При поданні захисником адвокатського запиту орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань зобов’язані не пізніше п’яти робочих 

днів з дня отримання запиту надати адвокатові відповідну інформацію, копії 

документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, у яких 

міститься інформація з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та 
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адвокатську діяльність»). Виходячи з аналізу зазначеної норми, можемо зробити 

висновок, що захисник має право отримати шляхом направлення адвокатського 

запиту будь-яку інформацію, за винятком інформації з обмеженим доступом. Разом 

із тим, ч. 3 ст. 93 КПК України не передбачено такого обмеження. У зв’язку з цим 

можемо зробити помилковий висновок, що захисник у кримінальному провадженні 

має право витребувати будь-яку інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. 

На нашу думку, законодавець при формулюванні ч. 3 ст. 93 КПК України 

допустився правової помилки, не зазначивши, що захисник не має права 

витребувати документи з обмеженим доступом. У цьому випадку потрібно 

керуватися положеннями ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Саме таким шляхом йде і правозастосовча практика. 

Варто зазначити, що однією з кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час витребування документів у досудовому 

розслідуванні є закріплене у ч. 3 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» положення, відповідно до якого відмова в наданні інформації на 

адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

установлену законом. К. Є. Лисенкова вважає, що ця норма є лише декларативною, 

оскільки нормами матеріального права відповідальність за невиконання 

адвокатського запиту не встановлено, а тому, на її думку, КУпАП потрібно 

доповнити нормою, яка передбачала б відповідальність за відмову в наданні 

інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, 

надання інформації, що не відповідає дійсності (окрім інформації з обмеженим 

доступом) [217, c. 93; 218, c. 9]. На наш погляд, зазначена точка зору є 

необґрунтованою та такою, що суперечить положенням чинного законодавства 

України, оскільки ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» від 27 березня 2014 р. № 1170-VII було внесено 

зміни до ст. 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» [328]. 

Цю статтю доповнено положенням, відповідно до якого неправомірна відмова в 
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наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [145]. Окрім того, рішенням Ради 

адвокатів України затверджено «Порядок оформлення головою ради адвокатів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або 

уповноваженою радою члена ради адвокатів матеріалів про адміністративні 

правопорушення», яким визначено процедуру складання головою ради адвокатів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або 

уповноваженою радою члена ради адвокатів протоколів про адміністративні 

правопорушення за статтею 212-3 КУпАП та ведення діловодства у справах про 

адміністративні правопорушення [322].  

Встановлення адміністративної відповідальності за неправомірну відмову в 

наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, 

безумовно, посилило кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час витребування документів у досудовому розслідуванні. Не 

дивлячись на зазначене, результати проведеного аналізу адвокатських запитів і 

відповідей на них свідчать про те, що на практиці непоодинокими є випадки, коли 

правоохоронні органи, до яких звертається адвокат із адвокатським запитом, 

відмовляють у наданні відповідної інформації на підставі того, що серед переліку 

документів, що подаються разом із адвокатським запитом, відсутній витяг з ЄРАУ 

про відповідного адвоката. Варто зазначити, що ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначено вичерпний перелік документів, який подається разом із 

адвокатським запитом: копії свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги. При цьому, вимагати від адвоката подання 

разом із адвокатським запитом інших документів забороняється (абз. 2 ч. 1 ст. 24 ЗУ 
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«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Водночас надання витягу з ЄРАУ про 

відповідного адвоката зумовлене тим, що чинний КПК України у ч. 2 ст. 45 

передбачає положення, відповідно до якого, захисником не може бути адвокат, 

відомості про якого не внесено до ЄРАУ або стосовно якого в ЄРАУ містяться 

відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю. Окремі правники зазначають, що така вимога може вважатися законною 

лише у випадку, коли слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд у режимі прямого 

доступу до офіційного веб-сайту НААУ (http://www.unba.org.ua) не можуть 

перевірити відомості щодо конкретного адвоката у реєстрі адвокатів. У іншому 

випадку такі дії порушують правила процесуального закону [1, c. 14]. Також 

виникає питання, яким чином адвокат може з’ясувати чи дійсно слідчий, прокурор 

або певний уповноважений суб’єкт не могли перевірити цю інформації через 

наявність відповідних технічних чи інших причин, або вони умисно зловживали 

своїм правом, щоб захисник не міг своєчасно отримати відповідні документи. 

Аналіз матеріалів практики свідчить про те, що такі відмови серед слідчих, 

прокурорів чи працівників поліції є досить поширеним явищем. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, з метою забезпечення своєчасного отримання відповідних відомостей, 

документів, на підставі поданого адвокатського запиту, пропонуємо в п. 2 ч. 1 ст. 24 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» серед переліку документів, що 

подаються разом із адвокатським запитом, передбачити витяг з ЄРАУ. З метою 

належної реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному 

процесуальному доказуванні під час проведення відповідних процесуальних дій у ч. 

1 ст. 50 КПК України серед переліку документів, що підтверджують участь 

захисника у кримінальному провадженні, передбачити витяг з ЄРАУ. 

Результати проведеного аналізу матеріалів правозастосовчої практики 

свідчать про те, що найчастіше відмови у наданні інформації, документів на 

адвокатський запит зумовлені тим, що відповідна інформація містить документи з 

обмеженим доступом. Так, наприклад, досить часто у захисників під час досудового 

розслідування виникає необхідність у з’ясуванні відомостей про стан здоров’я 

підозрюваного, історію хвороби, мету запропонованих досліджень і лікувальних 
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заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і 

здоров’я. Таку інформацію захисник міг би отримати шляхом направлення 

адвокатського запиту. Водночас на практиці працівники закладів охорони здоров’я 

відмовляють у наданні такої інформації, оскільки її зміст становить лікарську 

таємницю. Така ситуація зумовлена тим, що ст. 39-1 ЗУ «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» передбачено положення, що фізична особа має 

право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. 

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації 

про стан здоров’я дитини або підопічного [279]. Окрім того, у рішенні 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48  ЗУ 

«Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа 

К. Г. Устименка) від 30 жовтня 1997 р. № 5 зазначено, що медична інформація, 

тобто свідчення про стан здоров’я людини, історію її хвороби, про мету 

запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, в тому числі й про наявність ризику для життя і здоров’я, за своїм 

правовим режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим 

доступом. Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних 

представників надати їм таку інформацію повністю і в доступній формі [497]. Таким 

чином, захисник позбавлений можливості витребувати відповідні документи 

шляхом подання адвокатського запиту. 

З цього приводу О. Ю. Лань, досліджуючи питання участі захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні щодо неповнолітніх, пропонує 

ст. 39 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та главу 38 КПК 

України доповнити таким положенням: «Захисник, що здійснює захист 

неповнолітнього у кримінальному провадженні, має право на отримання інформації 

про стан його здоров’я, історію хвороби, мету запропонованих досліджень і 

лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику 

для життя і здоров’я неповнолітнього. Для отримання відповідної інформації 

захисник повинен подати адвокатський запит, до якого додаються письмова згода 
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законних представників на отримання відповідної інформації, посвідчені адвокатом 

копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. Вимагати від захисника подання разом із адвокатським запитом 

інших документів заборонено» [209, c. 148-149]. Такі пропозиції є цілком 

обґрунтованими, проте, на наш погляд, не лише захисник неповнолітнього 

підозрюваного повинен мати право на витребування інформації про стан його 

здоров’я, історію хвороби, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, 

прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я 

неповнолітнього, а також і захисник підозрюваної дорослої особи та адвокат-

представник. 

У науковій літературі окремі вчені пропонують надати захиснику можливість 

не лише витребувати інформацію, що становить лікарську таємницю, а також й іншу 

інформацію з обмеженим доступом. Так, А. В. Леонт’єв зазначає, що було б розумно 

через нотаріуса надати можливість адвокатам-захисникам запитувати відомості, 

пов’язані з різними видами таємниць. Саме нотаріус буде отримувати відповідь, що 

містить таємницю, і вирішувати – чи передавати дану відповідь адвокату [216, c. 

138]. Така позиція, на наш погляд, є дещо дискусійною з декількох причин. По-

перше, у таких випадках діяльність захисника щодо витребування документів 

шляхом подання адвокатського запиту, насамперед, залежатиме від нотаріуса. У 

тому разі, якщо нотаріус відмовить у наданні відповідних документів, то яким 

чином захисник зможе перевірити обґрунтованість причин такої відмови. По-друге, 

ознайомлення нотаріуса із запитуваними документами може призвести до 

порушення адвокатської таємниці, державної таємниці тощо. 

В. А. Калюжна пропонує закріпити в законі право адвоката-захисника 

витребувати від підприємств і організацій відомості, необхідні для захисту, навіть, 

якщо ці відомості складають професійну і службову таємницю. У таких випадках у 

адвоката необхідно відбирати розписку про те, що дані відомості ним можуть бути 

повідомлені лише слідчому, прокурору чи суду [129, c. 13]. Водночас з цією думкою 

не можна цілком погодитися. Адже, в такому випадку захисник матиме можливість 
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витребувати документи, що становлять державну чи службову таємницю. Варто 

зазначити, що відомості, які входять до неї, мають певний правовий режим. Коло 

осіб, що мають до неї доступ, суворо обмежені законом. Більше того, порядок 

отримання такого доступу передбачає сувору процедуру, що здійснюється 

спеціально уповноваженими органами, які не є суб’єктами кримінально-

процесуальної сфери (перевірка особи на предмет допустимості до відомостей, 

висновок про можливість допуску до них). Тому інтереси особи, наприклад, 

захисника, не можуть переважати над інтересами держави, яка охороняє ці відомості 

[165, c. 93]. Окрім того, викликає заперечення й твердження В. А. Калюжної з 

приводу того, що в адвоката необхідно відбирати розписку про те, що ці відомості 

ним можуть бути повідомлені лише слідчому, прокурору чи суду, оскільки у такому 

випадку діяльність захисника як суб’єкта доказування, на якого покладається 

обов’язок збереження адвокатської таємниці (ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»), втратить свою сутність. 

Згідно з п. 21 Основних принципів, що стосуються ролі юристів від 7 вересня 

1990 р., компетентні органи зобов’язані забезпечувати юристам достатньо завчасний 

доступ до належної інформації, досьє і документів, що знаходяться в їхньому 

розпорядженні або під їх контролем, з тим щоб юристи мали можливість надавати 

ефективну юридичну допомогу своїм клієнтам. Такий доступ повинен 

забезпечуватися як тільки в цьому виникає потреба [281]. Окрім того, зважаючи на 

те, що на захисника покладається обов’язок збереження адвокатської таємниці, 

захисник повинен мати право витребувати від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських 

об’єднань, фізичних осіб будь-які документи, що необхідні для надання правової 

допомоги, крім тих, що становлять державну та службову таємницю. Слід 

зазначити, що такий підхід закріплено у кримінальному процесуальному 

законодавстві окремих зарубіжних країн. Так, зокрема п. 6 ч. 1 ст. 73 КПК 

Республіки Вірменія передбачено, що захисник має право витребувати у різних 

організацій довідки, характеристики та інші документи, якщо вони не містять 
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державної або службової таємниці. Останні зобов’язані в установленому порядку 

надавати ці документи або їх копії [451]. Таким чином, з метою забезпечення 

належної реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час витребування документів у досудовому розслідуванні 

пропонуємо викласти ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у 

такій редакції: «Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань, фізичні особи, яким направлено адвокатський запит, 

зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокатові 

документи або їх копій, завірені в установленому порядку, крім документів і їх 

копій, що становлять державну та службову таємницю». Відповідні зміни також 

необхідно внести до ч. 3 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Як вже нами було зазначено, за відмову в наданні інформації на адвокатський 

запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, відповідного суб’єкта можуть притягнути до адміністративної 

відповідальності. Разом із тим, на наш погляд, якщо захисник у рамках 

кримінального провадження отримує необґрунтовану відмову в наданні інформації 

на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, то дії такого суб’єкта слід розцінювати як 

вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника щодо надання 

правової допомоги у кримінальному провадженні. Тобто, у такому випадку особу 

необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за ст. 397 КК України. На 

наше переконання, встановлення кримінальної відповідальності за відмову в наданні 

інформації на адвокатський запит захисника суттєво посилить кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні. У зв’язку з цим, пропонуємо викласти ч. 3 

ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у такій редакції: «Відмова в 

наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, що поданий 

захисником, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації 

захиснику, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

передбачену ст. 397 Кримінального кодексу України».  

Варто зазначити, що навіть, якщо захисник під час досудового розслідування 

отримує в результаті подання адвокатського запиту документи, що свідчать про 

невинуватість підозрюваного або можуть вплинути на пом’якшення покарання чи 

звільнення від кримінальної відповідальності, то вони не будуть визнаватися 

допустимими доказами у досудовому розслідуванні, оскільки, згідно з ч. 1 ст. 86 

КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 

встановленому КПК України. З урахуванням цього на практиці непоодинокими є 

випадки, коли слідчі, прокурори, слідчі судді не визнають допустимими доказами 

документи, отримані у результаті подання адвокатських запитів, на що вказують 

64 % опитаних адвокатів, 68% суддів, 78% слідчих та 62% прокурорів (Додаток А, 

табл. А. 30). 

Саме тому з метою забезпечення належних механізмів реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні вважаємо за доцільне доповнити 

запропоновану нами ст. 93-1 КПК України «Засоби отримання доказів захисником» 

ч. 2 у такій редакції: «Витребування захисником документів або їх копій, завірених 

у встановленому порядку, за винятком документів чи їх копій, що становлять 

державну та службову таємницю, здійснюється шляхом подання адвокатського 

запиту в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що витребування як 

засіб отримання доказів захисником – це процесуальна дія, яка полягає у поданні 

захисником адвокатського запиту до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб у 

порядку, передбаченому ч. 3 ст. 93 КПК України та ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», з вимогою про добровільне надання документів або їх 
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копій, завірених у встановленому порядку, що мають значення для кримінального 

провадження, за винятком документів чи їх копій, що становлять державну та 

службову таємницю. 

Таким чином, кримінальними процесуальними гарантіями захисника як 

суб’єкта доказування під час витребування документів у досудовому розслідуванні 

є: надання захисникові права витребувати оригінали документів; нормативне 

закріплення права захисника витребувати документи або їх копії, завірені в 

установленому порядку, за винятком документів, що становлять державну та 

службову таємницю, шляхом подання адвокатського запиту в порядку, 

передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

законодавче визначення обов’язкових елементів, з яких повинен складатися 

адвокатський запит; надання захиснику права звертатися з адвокатським запитом до 

фізичних осіб; установлення кримінальної відповідальності за відмову в наданні 

інформації на адвокатський запит захисника. 

 

3.2 Кримінальні процесуальні гарантії захисника під час отримання речей 

і документів у досудовому розслідуванні 

 

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні відповідно до ч. 

3 ст. 93 КПК України має право збирати докази шляхом отримання від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових і фізичних осіб речей та документів. Надання захиснику у 

такий спосіб отримувати докази, безумовно, посилило кримінальні процесуальні 

гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Результати 

проведеного аналізу правозастосовчої практики свідчать про те, що на практиці 

виникає низка проблемних питань, пов’язаних із реалізацією кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час отримання речей 

і документів у досудовому розслідуванні. Основною причиною цього є відсутність 

ефективного механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування під час отримання речей і документів у досудовому 
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розслідуванні. У зв’язку з цим виникає необхідність у дослідженні цих проблемних 

питань і наданні науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення. 

Слід звернути увагу на те, що законодавець, закріпивши у ч. 3 ст. 93 КПК 

України право захисника отримувати речі та документи, не роз’яснив у чому полягає 

сутність цієї процесуальної дії та яким чином захисник може процесуально отримати 

речі й документи, що мають значення для кримінального провадження. Натомість у 

науковій літературі вчені по-різному визначають сутність цієї процесуальної дії. 

Так, М. Є. Шумило вважає, що отримання – це доставляння сторонами 

обвинувачення та захисту, посадовими особами та громадянами письмових 

документів і предметів із проханням про їх залучення до кримінального 

провадження з фіксацією даного факту [191, c. 254; 190, c. 280-281]. 

О. В. Капліна стверджує, що отримання полягає у прийманні того, що 

надсилається, надається або вручається. Тобто при отриманні певна особа 

добровільно передає, надає, представляє матеріали слідчому чи прокурору [134, 

c. 139-140; 132, c. 227-228; 187, c. 198]. Подібну думку висловлюють й інші 

правники, зазначаючи, що отримання полягає у прийнятті речей та документів, які 

добровільно надаються їх володільцем стороні кримінального провадження [236, c. 

224]. 

В. І. Сліпченко зазначає, що для «отримання» характерним є не ініціювання 

вказаного порядку збирання доказів, а процесуальна фіксація постфактум волі 

(рішення) іншого учасника про необхідність добровільної передачі таких матеріалів 

потенційно зацікавленому суб’єкту кримінально-процесуальних відносин із метою 

приєднання їх до матеріалів кримінального провадження [383, c. 286].  

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що вчені пов’язують 

отримання захисником речей і документів із добровільним наданням власником 

відповідних речей і документів захиснику. Водночас із такою позицією не можна 

повною мірою погодитися, оскільки добровільна передача речей і документів 

захиснику є одним із способів їх отримання. У такому випадку діяльність захисника 

зводиться лише до пасивної діяльності. Проте, отримання захисником речей і 

документів передбачає також і активну діяльність, зокрема у випадку, коли 
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захисник: безпосередньо отримує відповідні документи з мережі Інтернет, засобів 

масової інформації, під час проведення огляду (місця події; місцевості, приміщень 

доступ до яких необмежений; речей та документів за згодою осіб, які ними 

володіють; житла чи іншого володіння особи за письмовою згодою осіб, які ними 

володіють), а також у ході тимчасового доступу до речей і документів.  

Слід також звернути увагу й на те, що наразі на розгляді Верховної Ради 

України знаходиться проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» [339]. У разі прийняття цього Закону, захисник матиме можливість 

залучати до кримінального провадження на договірних умовах приватних 

детективів, за допомогою яких він матиме право отримувати речі й документи. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що доказова діяльність захисника 

під час отримання речей і документів має такі дві форми: пасивну та активну. 

Пасивна форма отримання захисником речей і документів зводиться лише до 

надання захиснику уповноваженою особою відповідних речей і документів. Активна 

форма отримання захисником речей і документів полягає у виявленні захисником 

речей і документів; тимчасовому доступі до речей і документів; залученні на 

договірних умовах приватних детективів. 

Розглянемо більш детально вищенаведені форми отримання речей і 

документів захисником у досудовому розслідуванні.  

Будь-яка особа на вимогу захисника чи за власної ініціативи може надати 

йому добровільно відповідні речі й документи, що мають значення для 

кримінального провадження. Водночас процесуальний порядок вилучення та 

фіксації захисником відповідних речей і документів КПК України не встановлює, 

що свідчить про відсутність кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час отримання речей і документів у досудовому 

розслідуванні. Тобто, можемо зробити висновок, що навіть, якщо захисник отримує 

від учасника кримінального провадження чи інших осіб відповідні речі й 

документи, що спростовують винуватість підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення, вони не можуть бути визнані як допустимі докази, оскільки 

отримані не в порядку, передбаченому КПК України.  
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Окремими правниками цілком слушно акцентується увага на тому, що 

відсутність процесуальних форм отримання предметів, документів, інших 

відомостей робить неможливим контроль за законністю отримання цих відомостей, 

чим порушується принцип змагальності рівності сторін [19, c. 83]. У зв’язку з цим, 

на нашу думку, у КПК України необхідно передбачити процесуальний порядок 

вилучення та фіксації речей і документів захисником.  

У науковій літературі з цього приводу висловлюються різні думки. Так, 

М. О. Колоков, виходячи із встановлених до доказів вимог належності, 

допустимості та достовірності, вважає, що при передачі тими чи іншими особами 

захиснику предметів або документів необхідно складати якийсь двосторонній 

документ (у довільній формі), з якого було б видно, що і хто передав захисникові. 

При цьому, захиснику варто запропонувати особі розказати про обставини, за яких 

предмет чи документи потрапили до неї, надати по можливості детальний опис 

цього об’єкта, вказати які маніпуляції з ним проходили, викласти свої думки про те, 

яке відношення отриманий об’єкт має до злочину [4, c. 227]. 

На думку І. С. Краскової, щоб отримані захисником докази володіли критерієм 

допустимості, то ініціатива передачі предметів і документів, що виходить від різних 

суб’єктів, повинна бути зафіксована в письмовій формі. Це може бути заява. Так, у 

разі надання захиснику відомостей, що його цікавлять, особами, які самі виявили 

бажання їх надати, процедура фіксації їхньої ініціативи повинна бути закріплена 

письмовою заявою на ім’я захисника. У цій заяві повинно бути вказано відомості 

про захисника, дані про особу, яка просить прийняти документи і предмети, саме 

прохання про прийняття цих відомостей, опис переданого предмета або документа, 

дата і підпис особи, яка звертається з такою заявою [165, c. 102-103]. 

Д. А. Маслова стверджує, що формою закріплення отриманих захисником 

предметів і документів може слугувати або пояснювальна записка, або клопотання 

про долучення доказів до матеріалів справи. Пояснювальна записка завіряється 

захисником і особою, яка надала доказ [245, c. 243]. 

В. В. Вапнярчук зазначає, що захисник для процесуального оформлення 

отримання доказового матеріалу, зважаючи на відсутність будь-яких нормативних 



 

 

138 

приписів з цього приводу, може використати будь-які способи (наприклад, розписки 

про отримання, договір тощо) [47, c. 87]. 

А. О. Сиразутдінова пропонує при отриманні захисником відповідних речей 

чи документів складати «Акт отримання предметів, документів та інших відомостей 

адвокатом». При цьому, на думку вченої, засвідчення факту проведеної передачі 

предметів, документів, а також посвідчення змісту ходу і результатів проведеної дії 

повинно здійснюватися адвокатом у присутності не менше двох понятих [382, c. 10]. 

Як бачимо, вчені висловлюють різні думки щодо закріплення ходу і 

результатів отримання захисником речей і документів у кримінальному 

провадженні. Водночас, на наш погляд, жодна із представлених позицій не 

відповідає загальним засадам фіксації кримінального провадження у досудовому 

розслідуванні. Так, відповідно до ч. 1 ст. 103 КПК України процесуальні дії у 

досудовому розслідуванні можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2) на носії 

інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що за результатами отримання речей чи 

документів захисник повинен складати саме протокол.  

На необхідність складання протоколу при отриманні захисником речей чи 

документів указують й окремі науковці [354, c. 52; 197, c. 12;
 
20, c. 55;

 
165, c. 105; 

508, c. 128]. Проте єдності поглядів щодо визначення назви протоколу отримання 

захисником речей чи документів серед учених немає. Його пропонують називати 

протокол виїмки [354, c. 52], протокол подання доказів [197, c. 12], протокол 

прийняття поданих предметів чи документів [20, c. 55], протокол подання і 

прийняття предметів і документів [165, c. 105]. На нашу думку, при визначенні 

назви протоколу потрібно виходити із сутності самої процесуальної дії. У зв’язку з 

цим хід і результати отримання захисником речей чи документів повинні 

фіксуватися у «Протоколі отримання речей і документів захисником». Саме такий 

підхід, на наш погляд, найбільш точно відображатиме сутність проведеної 

процесуальної дії захисником, а також забезпечить належні кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. 
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Складений захисником протокол має відповідати загальним вимогам, що 

передбачені ст.ст. 104–107 КПК України. 

Захисник також може отримати відповідні речі чи документи, що можуть бути 

використані як докази для спростування винуватості підозрюваного, шляхом 

безпосереднього їх виявлення з мережі Інтернет (наприклад, соціальні мережі, інші 

Інтернет ресурси), засобах масової інформації (газетах, журналах тощо). Водночас 

для можливості використання захисником відповідних речей чи документів у 

кримінальному процесуальному доказуванні у КПК України потрібно закріпити 

належні кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під 

час отримання відповідних речей і документів. На нашу думку, у такому випадку 

захиснику необхідно складати «Протокол отримання речей і документів 

захисником», який має відповідати загальним вимогам, що передбачені ст.ст. 104–

107 КПК України. Проте, як слушно зазначає І. С. Краскова, однієї фіксації, без 

належного засвідчення відомостей, викладених на сайті в мережі Інтернет, 

недостатньо, так як вони можуть бути видалені або переміщені. Захисник же 

засвідчити факт наявності відомостей на сайті певного власника не може, оскільки 

не володіє такими повноваженнями [165, c. 115]. 

Слід зазначити, що наразі на розгляді Верховної Ради України знаходиться 

проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» від 23 жовтня 2015 р. № 3353  

[329]. Положеннями цього Закону пропонується доповнити ЗУ «Про нотаріат» (ст. 

79-1 «Забезпечення доказів в Інтернеті»). Цією статтею визначено, що на звернення 

заінтересованих осіб нотаріус має право забезпечувати докази в Інтернеті. 

Забезпечення доказів в Інтернеті здійснюється шляхом складення нотаріусом 

відповідного протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, та до 

якого додаються документи, в яких зафіксовано інформацію, розміщену в мережі 

Інтернет [329]. На наш погляд, такі пропозиції є цілком обґрунтованими та такими, 

що відповідають потребам змагального кримінального судочинства, адже у такому 

випадку захисники зможуть не звертатися до слідчого, прокурора з клопотанням про 

вилучення відповідних документів, а безпосередньо матимуть можливість 
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отримувати відповідну інформацію та використовувати її у кримінальному 

процесуальному доказуванні. Саме тому, в разі виявлення у мережі Інтернет 

відомостей, що можуть бути використані як докази для спростування винуватості 

підозрюваного, захиснику потрібно буде звернутися із запитом до нотаріуса для 

забезпечення відповідних доказів. 

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні може отримати 

речі чи документи, що можуть мати значення для кримінального провадження та 

визнані під час проведення огляду місця події, місцевості, приміщень, доступ до 

яких необмежений; речей та документів за згодою осіб, які ними володіють; житла 

чи іншого володіння особи за письмовою згодою осіб, які ними володіють. 

Водночас механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення вищезазначених дій КПК України не 

передбачає. 

За загальним правилом отримані під час огляду речі та документи можуть 

бути визнані як речові докази. Так, згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази, 

які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та 

докладно описуються в протоколі огляду. Разом із тим процесуальний порядок 

вилучення та фіксації речовий доказів захисником під час проведення огляду у КПК 

України не передбачений. Тобто, можемо зробити висновок, що проведення огляду 

захисником місця події, місцевості, речей і документів у кримінальному 

провадженні буде розцінюватися як непроцесуальна дія, а отримані під час 

проведення відповідної дії речі та документи не можуть бути визнані як допустимі 

докази у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим вважаємо дискусійною точку 

зору тих правників, які переконані, що до процесуальних дій сторони захисту та 

потерпілого, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, 

можна віднести огляд [416, c. 259]. 

Необхідно зазначити, що на практиці захисники для вилучення та фіксації 

таких речей чи документів звертаються до слідчого чи прокурора. Проте, як слушно 

зазначає М. Х. Бітюхова, таке подання пов’язане із низкою труднощів, оскільки 

подання захисником документів і предметів породжує обов’язок сторони 
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обвинувачення з’ясувати, яким чином подані документи і предмети були отримані 

захисником і, відповідно, захисник повинен бути допитаний про обставини 

отримання поданих документів або предметів [38, c. 128]. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 65 

КПК України захисник не може бути допитаний про обставини, які стали йому 

відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника. 

З цього приводу окремі науковці зазначають, що, якщо у процесі провадження 

досудового розслідування захисник дізнається про наявність предмета, який може 

стати речовим доказом, здатний спростувати обвинувачення або пом’якшити вину 

обвинуваченого, він повинен порадити рідним і близьким обвинуваченого або 

самим передати його слідчому, або, якщо вони побажають, письмово, від їх імені 

сповістити органи досудового розслідування про наявність такого предмета і про 

необхідність провести належним чином оформлену виїмку або вилучення цього 

предмета в рамках відповідної слідчої дії [424, c. 101]. 

Але можливі ситуації, коли особа, яка надала захиснику предмети і 

документи, відмовляється передавати їх стороні обвинувачення або існує небезпека, 

що ці предмети можуть бути втрачені чи пошкоджені. Тоді захисник або самостійно 

передає їх стороні обвинувачення, або взагалі не знайомить її на стадії досудового 

розслідування з наявними у нього в якості доказів предметами і документами, а вже 

на стадії судового розгляду кримінального провадження сам представляє їх суду, 

заявляючи клопотання про залучення їх до матеріалів кримінального провадження в 

якості речових доказів чи інших доказів [38, c. 129]. 

На наш погляд, для забезпечення реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, захиснику 

потрібно надати законодавчу можливість складати за результатами проведення 

такого огляду протокол. Відповідної думки дотримуються й окремі правники, 

пропонуючи доповнити КПК України ст. 237-1 у такій редакції: «Захисник з метою 

виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 

правопорушення має право проводити: огляд місця події, місцевості, приміщень, 

доступ до яких необмежений; огляд речей та документів за згодою осіб, які ними 

володіють; а також здійснювати огляд житла чи іншого володіння особи за 
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письмовою згодою осіб, які ними володіють. При проведенні огляду захисник 

відповідно до вимог ст.ст. 104–106 КПК України зобов’язаний складати протокол і 

забезпечити безперервний відеозапис ходу проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, який  долучається до протоколу. Огляд житла чи іншого володіння 

особи за письмовою згодою осіб, які ними володіють, здійснюється за участю не 

менше двох понятих. При огляді захисник має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні 

зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, а 

також залучати спеціаліста для надання безпосередньої технічної допомоги» [238, 

c. 427]. Водночас, на нашу думку, надання захиснику права проводити СРД є не 

зовсім правильним, оскільки в такому випадку його діяльність суперечитиме 

сутності СРД, про що нами було зазначено у підрозділі 2.1  

Більш доцільніше було б надати можливість захисникові у досудовому 

розслідуванні при вилученні речей і документів у результаті проведення огляду місця 

події, місцевості, приміщень, доступ до яких необмежений, огляду речей та документів 

за згодою осіб, які ними володіють, огляду житла чи іншого володіння особи за 

письмовою згодою осіб, які ними володіють, складати «Протокол отримання речей і 

документів захисником», що має відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 104-107 

КПК України. Тобто, проведений огляд захисником місяця події, місцевості, речей і 

документів варто розглядати не як СРД, а як процесуальну дію. У цьому контексті 

слушним, на наш погляд, є досвід Киргизької Республіки. Так, до п. 2 ч. 3 ст. 48 КПК 

України Киргизької Республіки передбачено, що захисник з моменту участі у справі 

має право складати протоколи огляду місцевості [450]. Подібне положення закріплене 

в п. 4 ч. 1 ст. 25 Закону Киргизької Республіки «Про адвокатуру Киргизької Республіки 

і адвокатську діяльність» [325]. 

Виходячи з вищенаведеного, на наш погляд, для забезпечення належних 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

отримання речей і документів у досудовому розслідуванні запропоновану нами 

ст. 93-1 КПК України «Засоби отримання доказів захисником» необхідно доповнити 

ч. 3 у такій редакції: «Захисник має право отримувати від учасників кримінального 
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провадження чи інших осіб за їх згодою речі та документи, що мають значення для 

забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні. 

Захисник має право безпосередньо отримувати речі та документи у випадку їх 

виявлення, а також у ході огляду місця події, місцевості, приміщень, доступ до яких 

необмежений, огляду речей та документів за згодою осіб, які ними володіють, огляду 

житла чи іншого володіння особи за письмовою згодою осіб, які ними володіють. 

Застосування захисником примусу, обману, погроз чи іншого негативного 

впливу для отримання речей і документів не допускається.  

При отриманні від учасників кримінального провадження чи інших осіб, за їх 

згодою, речей та документів, а також у випадку їх безпосереднього виявлення чи 

проведення огляду захисником складається «Протокол отримання речей і 

документів», що має відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 104–107 цього 

Кодексу. 

Захисник має право фіксувати хід і результати отримання речей і документів 

за допомогою технічних засобів». 

Окрім того, вважаємо за доцільне ч. 1 ст. 106 КПК України доповнити абз. 2 у 

такій редакції: «Протокол під час досудового розслідування складається 

захисником, який здійснює захист у кримінальному провадженні, у випадку 

проведення ним процесуальної дії». А ч. 2 ст. 100 КПК України потрібно доповнити 

абз. 2: «Речові докази, які отримані захисником, оглядаються, фотографуються та 

докладно описуються у протоколі отримання речей і документів». 

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні має право 

отримувати докази шляхом застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження, зокрема – тимчасового доступу до речей і документів. 

Водночас результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а 

також опитування практичних працівників дають підстави для висновку, що 

механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час застосування тимчасового доступу до речей і документів у 
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досудовому розслідуванні є недосконалим, на що вказують 82 % опитаних 

адвокатів, 70% суддів, 42% слідчих та 54% прокурорів (Додаток А, табл. А. 31). 

Варто зазначити, що процесуальний порядок застосування тимчасового 

доступу до речей і документів регламентовано ст.ст. 159–166 КПК України. Окремі 

роз’яснення та тлумачення положень КПК України щодо застосування тимчасового 

доступу до речей і документів передбачено в інформаційному листі Вищого 

спеціалізованого суду України «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду 

першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 

під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 

05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 [331] та в Узагальненнях судової практики щодо 

розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (витяг) від 07 квітня 2014 р. [466]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і 

документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, 

зробити їх копії й вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до 

електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем 

зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких 

електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем 

зв’язку, без їх вилучення (ч. 2 ст. 159 КПК України). 

Не дивлячись на те, що законодавець наділив як сторону обвинувачення, так і 

сторону захисту правом звертатися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий 

доступ до речей і документів, тим самим забезпечив певною мірою реалізацію 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування щодо 

отримання доказів у досудовому розслідуванні, окремі вітчизняні процесуалісти 

безпідставно вважають, що з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і 

документів повинен звертатися лише слідчий та прокурор. Інші учасники 

кримінального провадження, які є сторонами обвинувачення та захисту, мають 

клопотати, щоб слідчий, прокурор звернувся до слідчого судді, якщо вони 

вважають, що є підстави для застосування цього заходу забезпечення кримінального 
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провадження [125, c. 72; 124, c. 100]. Зазначений підхід, на наш погляд, є 

необґрунтованим і таким, що не відповідає ні змагальним засадам кримінального 

провадження, ні потребам правозастосовчої практики. Запровадження такого 

процесуального порядку подання захисником клопотань про тимчасовий доступ до 

речей і документів призведе до тих проблемних питань, що наразі виникають при 

поданні захисником клопотань про проведення СРД та НСРД, на що нами 

зверталася увагу у підрозділах 2.1 і 2.2. 

Надання тимчасового доступу до речей та документів захиснику здійснюється 

шляхом подання до слідчого судді відповідного клопотання, що повинно 

відповідати вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України. Розглядаючи таке 

клопотання, слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість отримати речі й 

документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для 

встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження (ч. 4 ст. 132 КПК України). Тобто, 

захисник може звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням у разі, 

якщо: а) відомості, що містяться у речах і документах, можуть бути використані як 

докази; б) якщо неможливо іншими способами довести обставини, які 

передбачається довести за допомогою цих речей і документів; в) існує реальна 

загроза зміни або знищення речей і документів; г) якщо вони не можуть бути 

отримані іншим шляхом (шляхом подання адвокатського запиту, ініціювання 

проведення СРД тощо). 

Результати проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень, а також 

опитування практичних працівників свідчать про те, що з клопотаннями про 

тимчасовий доступ до речей і документів найчастіше звертаються слідчий та 

прокурор, натомість випадки звернення з відповідними клопотаннями захисників є 

поодинокими, про що вказують  80 % опитаних суддів 72% адвокатів (Додаток А, 

табл. А. 32). У зв’язку з чим, викликає заперечення позиція тих правників, які 

зазначають, що на практиці адвокати найчастіше заявляють клопотання про 

проведення експертизи, допиту свідків, тимчасового доступу до речей і документів 

[217, c. 90]. У більшості випадків захисники отримують докази у досудовому 
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розслідуванні шляхом направлення адвокатських запитів або ж ініціювання 

проведення СРД. Водночас на практиці досить часто захисникам відмовляють у 

наданні інформації на адвокатський запит чи задоволенні клопотання про 

проведення СРД. Зважати треба й на те, що ініціювання захисником проведення 

СРД може призвести до розкриття планів слідчому, прокурору. У зв’язку з цим, 

захисники повинні використовувати всі можливі засоби отримання доказів у 

досудовому розслідуванні, в тому числі й можливість тимчасового доступу до речей 

і документів. 

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України захисник у своєму клопотанні повинен 

довести наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи: 1) перебувають або 

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; 2) самі по 

собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у 

зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення 

важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не 

включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.  

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України захисникові у ході досудового розслідування 

може бути наданий слідчим суддею тимчасовий доступ до речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених 

обставин, він доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться 

у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, 

які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Ст. 162 КПК 

України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом 

таємницю. Так, слід звернути увагу на те, що у ч. 6 ст. 163 КПК України 

зазначається, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом, і, якщо відомості 

становлять державну таємницю, то такі речі і документи не можуть бути надані 

особі, яка не має до неї допуску відповідно до вимог законодавства. 

Законом України «Про державну таємницю» у ст. 22 передбачено, що допуск 

до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, 

які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-
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технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після 

проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці 

визначається Кабінетом Міністрів України. Залежно від ступеня секретності 

інформації встановлюються такі форми допуску до державної таємниці: 1) форма 1 

– для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «особливої 

важливості», «цілком таємно» та «таємно»; 2) форма 2 – для роботи з секретною 

інформацією, що має ступені секретності «цілком таємно» та «таємно»;  3) форма 3 

– для роботи з секретною інформацією, що має ступінь секретності «таємно» [330]. 

Слід зазначити, що у більшості випадків захисники не мають допуску до 

державної таємниці, а його отримання, як слушно зазначає М. А. Погорецький, є 

проблематичним, виходячи, навіть, із строків його оформлення. Вирішення цієї 

проблеми, на думку вченого, потребує удосконалення спрощеного порядку допуску 

захисника до державної таємниці, а також процесуальної форми тимчасового 

доступу його до речей і документів [298, c. 482]. Окрім того, потрібно враховувати й 

те, що поки захисник буде оформлювати відповідний допуск, то досудове 

розслідування може бути закінченим або ж доступ до відповідних матеріалів стане 

неможливим тощо.  

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що чинне 

законодавство України не містить належних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час застосування тимчасового доступу до 

речей і документів, що містять державну таємницю. У зв’язку з цим, на нашу думку, 

ч. 6 ст. 163 КПК України необхідно абз. 3 у такій редакції: «У разі відсутності у 

захисника допуску до державної таємниці за відповідною формою, слідчий суддя у 

день розгляду клопотання захисника про надання тимчасового доступу до речей і 

документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, зобов’язаний 

надати подання, адресоване відповідному органу Служби безпеки України, в якому 

зазначено підстави для надання захисникові допуску до державної таємниці, та 

відповідну форму допуску до державної таємниці. Відповідне подання разом із 

іншими документами, які необхідні для оформлення допуску до державної таємниці, 

захисник подає до відповідного органу Служби безпеки України, який протягом 15 
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днів, з моменту подачі документів, зобов’язаний, за умови відповідності поданих 

документів вимогам Закону України «Про державну таємницю», надати захисту 

допуск до державної таємниці». 

Певні труднощі щодо реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні під час застосування 

тимчасового доступу до речей і документів зумовлені й тим, що захисники, 

отримавши ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, отримують 

відмови від власників відповідних речей і документів. Зазначене зумовлене тим, що 

чинний КПК України покладає обов’язок щодо виконання законних вимог 

захисника лише на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

службових осіб (ч. 7 ст. 47 КПК України). Тобто, підприємства, установи та 

організації не зобов’язані виконувати законні вимоги захисника. Наявність цієї 

законодавчої прогалини негативно позначається на практиці, на що вказують 68 % 

опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А. 33). Зважаючи на зазначене, пропонуємо 

викласти ч. 7 ст. 47 КПК України у такій редакції: «Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх службові та 

фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника». 

Необхідно звернути увагу на те, що згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України 

вилучати документи під час застосування тимчасового доступу до речей і 

документів мають право як сторона захисту, так і сторона обвинувачення. Але, на 

відміну від органів досудового розслідування, які зобов’язані дотримуватися чіткої 

процедури їх вилучення та огляду, а також забезпечувати зберігання вилученого 

майна, сторона захисту таких обов’язків не має, про що слушно зазначають О. Ю. 

Татаров та С. С. Чернявський [432, c. 82;
 
430, c. 118]. Подібну думку висловлюють й 

інші правники, зазначаючи, що, якщо тимчасовий доступ до речей і документів, а 

також їх виїмку проведено за клопотанням слідчого, прокурора, що оформлюється 

відповідним протоколом, то захисник, маючи відповідне право, не може його 

реалізувати за відсутності процедури проведення таких дій та форми їх фіксації. І 

тут можуть виникнути питання щодо визнання вилучених у такий спосіб 

захисником речей і документів допустимими доказами у кримінальному 
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провадженні, оскільки вилучені в результаті тимчасового доступу речі й документи 

повинні бути певним чином долучені до матеріалів кримінального провадження, а 

процедура їх вилучення повинна пройти відповідне процесуальне закріплення [230]. 

На практиці вилучення речей під час проведення зазначеної процесуальної дії 

захисником здійснюється досить рідко. Частіше захисники звертаються до слідчих, 

прокурорів про вилучення відповідних речей, які, своєю чергою, або безпосередньо 

вилучають відповідні речі чи документи, або надають відповідне доручення 

співробітникам оперативних підрозділів. При цьому вилучені речі зберігаються у 

слідчого, що здійснює досудове розслідування у відповідному кримінальному 

провадженні. Проте, відразу виникає питання про допустимість отримання 

відповідних речей та можливості їх використання у кримінальному процесуальному 

доказуванні. З цього приводу у науковій літературі одні вчені пропонують 

законодавчо визначити порядок, за яким слідчий суддя при винесенні ухвали про 

вилучення речей і документів за клопотанням сторони захисту, доручатиме його 

проведення слідчому, прокурору або ОВС. Подальше ж вилучення повинне 

здійснюватися за участю сторони захисту, яка отримує копії відповідних документів 

(зберігання оригіналів здійснюється правоохоронними органами у порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України) [432, c. 82; 430, c. 118;
 
209, c. 405]. На 

думку інших, сторона захисту в цьому випадку повинна звертатися з клопотанням у 

порядку ст. 220 КПК України до слідчого, який проводить досудове розслідування в 

кримінальному провадженні, або прокурора, який здійснює в ньому нагляд у формі 

процесуального керівництва, з метою залучення їх до участі в зазначеній 

процесуальній дії і складання за її результатами протоколу [217, c. 86]. Водночас, на 

наш погляд, така практика вилучення речей і документів у ході застосування 

тимчасового доступу до речей і документів за ініціативи захисника, а також 

висловлені науковцями пропозиції, не зовсім відповідають потребам змагального 

кримінального провадження, адже в такому випадку доказова діяльність захисника 

залежить саме від слідчого, прокурора чи ОВС. Зважати треба й на те, що 

захисникам не завжди вдається ознайомитися з відповідними речами чи 

документами після їх вилучення слідчим чи прокурором, про що вказують 80 % 
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опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А. 34). Саме тому, на нашу думку, вилучення 

відповідних речей чи документів повинен здійснювати не слідчий, не прокурор чи 

ОВС (нині Національна поліція України), а безпосередньо сам захисник. З цією 

метою у КПК України потрібно закріпити належні кримінальні процесуальні 

гарантії захисника як суб’єкта доказування під час застосування тимчасового 

доступу до речей і документів у досудовому розслідуванні. 

У науковій літературі окремі правники пропонують у нормах КПК України 

закріпити процес фіксації отриманих відомостей захисником за допомогою 

застосування науково-технічних засобів  [114, c. 78-79;
 
230], а процедуру вилучення 

речей і документів оформляти актом передачі указаних в ухвалі речей і документів. 

З метою легалізації такої процедури та відповідних документів, створених у процесі 

відповідної процесуальної дії, у ст. 103 КПК України необхідно передбачити такий 

спосіб фіксації кримінального провадження захисником, як акт передачі [69]. 

З цього приводу І. В. Гловюк слушно звертає увагу на те, що хоча сторона 

захисту і не уповноважена складати протокол тимчасового доступу, ч. 3 ст. 165 КПК 

України передбачає, що особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до 

речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей 

і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду [69, c. 444;
 

68, c. 215]. Тобто вилучення предмета має бути процесуально оформлено у таких 

документах: 1) ухвалі слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до 

речей і документів та їх вилучення (виїмку); 2) описі вилучених речей і документів 

[488, с. 24]. Водночас закон не містить вимоги щодо підпису складеного опису 

стороною, яка здійснила виїмку, та володільцем вилучених речей і документів, а 

також будь-яких інших гарантій, що забезпечують достовірність указаних в описі 

відомостей [439, c. 82]. Саме тому, на думку І. В. Гловюк, більш доцільним є не 

регламентувати новий акт передачі, а уточнити вимоги щодо оформлення 

нормативно закріпленого опису. Вчена пропонує передбачити необхідність 

підписання опису і особою, якій надається доступ, і особою, у володінні якої 

знаходиться річ або документ [69, c. 215; 68, c. 445]; що стосується забезпечення 

процесу фіксації отриманих відомостей захисником за допомогою застосування 
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науково-технічних засобів [230], то, на погляд І. В. Гловюк, із цією пропозицією 

слід повністю погодитися. У такому випадку можна буде довести дотримання 

стороною захисту процедури тимчасового доступу навіть за відмови особи, у 

володінні якої знаходиться річ або документ, від підписання опису [69, c. 215; 68, c. 

445]. 

Разом із тим, виникає відразу питання щодо можливості використання 

захисником відповідного опису вилучених речей і документів у якості доказу в 

кримінальному провадженні.  

Варто зазначити, що ч. 2 ст. 84 КПК України чітко визначено вичерпний 

перелік процесуальних джерел доказів, якими є: показання, речові докази, 

документи, висновки експертів. Виходячи з буквального тлумачення положень ч. 1 

ст. 99 КПК України, на перший погляд можна віднести опис вилучених речей і 

документів до документів. Згідно з ч. 3 ст. 99 КПК України до документів, за умови 

наявності в них відомостей, передбачених ч. 1 цієї статті, можуть належати: 1) 

матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому 

числі електронні); 2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час 

кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними 

договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 3) 

складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та 

додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовано процесуальні дії; 4) висновки ревізій та акти перевірок. Таким чином, 

можемо зробити висновок, що опис захисником вилучених речей і документів не 

можна віднести ні до документів, ні до інших процесуальних джерел доказів.  

На практиці сторона обвинувачення при вилученні речей і документів у ходів 

застосування тимчасового доступу до речей і документів складає протокол 

тимчасового вилучення майна у порядку, передбаченому гл. 16 КПК України, який в 

подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні. 

Зважаючи на вищезазначене, на нашу думку, захиснику за результатами вилучення 

відповідних речей чи документів у ході застосування тимчасового доступу до речей 

і документів необхідно складати протокол, що повинен відповідати загальним 
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вимогам, передбаченим ст.ст. 104–107 КПК України. У зв’язку з цим, пропонуємо ч. 

3 ст. 165 КПК України доповнити абз. 2 такого змісту: «Захисник при вилученні 

речей і документів у ході тимчасового доступу до речей і документів складає 

протокол, що повинен відповідати загальним вимогам, передбаченим ст.ст. 104–107 

цього Кодексу. Копія протоколу надається особі, в якої було вилучено речі та 

документи. Під час вилучення речей і документів захисник має право застосовувати 

технічні засоби фіксації процесуальної дії». 

Необхідно зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 

19 листопада 2012 р. № 1104, затверджено «Порядок зберігання речових доказів 

стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, 

здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності 

тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження». Положеннями 

цього порядку передбачено, що відповідальним за зберігання речових доказів, що 

зберігаються разом із матеріалами кримінального провадження, є слідчий, який 

здійснює таке провадження. Відповідальною за зберігання речових доказів в 

обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі є посадова особа органу, у складі 

якого функціонує слідчий підрозділ, що призначається наказом керівника такого 

органу або слідчого підрозділу відповідно до повноважень (далі – відповідальна 

особа). З числа посадових осіб органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, 

призначається також особа, яка заміщує відповідальну особу в разі її відпустки, 

відрядження чи тривалої відсутності з інших причин, та особа, в якої на 

відповідальному зберіганні знаходиться дублікат ключів від обладнаного 

приміщення чи спеціального сейфа (п. 8). Тобто, обов’язок зберігання речових 

доказів покладається на слідчих та осіб слідчого підрозділу, відповідальних за 

збереження речових доказів. 

Результати проведеного аналізу положень КПК України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 та інших нормативно-правових 

актів, дають підстави для висновку, що чинне законодавство України не передбачає 

порядок зберігання речових доказів захисником. Як слушно зазначає К. В. Легких, 

що на відміну від сторони обвинувачення, сторона захисту не несе жодної 



 

 

153 

відповідальності за втрату оригінала вилученого документа. На відміну від слідчого, 

захисник не зобов’язаний дотримуватися інструкцій щодо зберігання речових 

доказів [215, c. 199]. Наявність цієї законодавчої прогалини призводить до того, що 

окремі захисники, які мають невеликий стаж адвокатської практики, у силу свого 

низького професійного досвіду пошкоджують, а в окремих випадках і знищують 

вилучене ними майно. А це, своєю чергою, призводить до неможливості 

використання захисником в якості доказів відповідних документів [405, c. 202]. 

На наш погляд, для забезпечення належних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні необхідно 

законодавчо визначити відповідний порядок зберігання речових доказів захисником 

під час здійснення кримінального провадження.  

У відповідному порядку зберігання речових доказів захисником під час 

здійснення кримінального провадження необхідно передбачити такі положення: 

«Речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне 

зберігання, зберігаються до передачі їх суду у захисника або в спеціальних 

приміщеннях при раді адвокатів регіону. Якщо через громіздкість чи з інших 

причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в 

спеціальних приміщеннях при раді адвокатів регіону, до набрання законної сили 

судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується 

спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. 

Отримані захисником речові докази зберігаються за його робочим місцем, що 

зареєстроване в Єдиному реєстрі адвокатів України, разом із адвокатським досьє в 

індивідуальному сейфі (металевій шафі), на якому розміщується наліпка такого 

змісту: «Тут зберігається адвокатська таємниця». 

Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними між 

чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється робити 

будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості 

документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається 

перелік документів, що вкладені в нього, та розміщується наліпка такого змісту: 

«Тут зберігається адвокатська таємниця». 
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Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями 

(габаритами, кількістю, вагою, об’ємом) не можуть зберігатися разом із 

адвокатським досьє, зберігаються у спеціальних приміщеннях при раді адвокатів 

регіону, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими 

металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією 

(далі – обладнані приміщення). У разі відсутності обладнаного приміщення 

виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі –  

спеціальний сейф). 

Відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом із 

адвокатським досьє, є захисник, який здійснює захист прав, свобод та законних 

інтересів особи у кримінальному провадженні. Захисник зобов’язаний вживати всіх 

необхідних заходів і створювати належні умови, які б гарантували дотримання 

адвокатської таємниці, зокрема захисту відповідної інформації, документів, 

матеріалів від несанкціонованого доступу. Відповідальним за зберігання речових 

доказів в обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі є член ради адвокатів 

регіону, який призначається рішенням ради адвокатів регіону з числа дійсних її 

членів. Згідно із зазначеним рішенням із числа членів ради адвокатів регіону 

призначається також особа, яка заміщує відповідальну особу в разі її відпустки, 

відрядження чи тривалої відсутності з інших причин, та особа, в якої на 

відповідальному зберіганні знаходиться дублікат ключів від обладнаного 

приміщення чи спеціального сейфа. 

Для обліку речових доказів у кожному спеціальному приміщенні, 

відповідальною особою ведеться книга обліку речових доказів (далі – книга обліку), 

яка нумерується, прошнуровується, засвідчується підписом Голови ради адвокатів 

регіону і скріплюється відповідною печаткою та на якій робиться наліпка такого 

змісту: «Тут зберігається адвокатська таємниця». Книга обліку зберігається у 

відповідальної особи. 

Взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше наступного дня після 

їх отримання захисником шляхом внесення відповідного запису до книги обліку. У 

разі, коли облік речових доказів у книзі обліку не може бути проведений своєчасно з 
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об’єктивних причин (значна віддаленість місця отримання речових доказів від 

місцезнаходження спеціального приміщення зберігання речових доказів тощо), 

такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який 

повинен бути проведений облік речових доказів, припадає на святковий або інший 

неробочий день, їх облік проводиться у перший після нього робочий день. 

Запис про отримані речові докази робиться у книзі обліку відповідальною 

особою на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх отримання захисником, 

який здійснює захист прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні. Записи робляться у книзі обліку в хронологічному порядку, 

інформація про кожний речовий доказ вказується окремо. Якщо робляться записи 

про кілька однорідних речових доказів, зазначаються їх найменування, кількість, 

вага, об’єм (залежно від виду отриманих речей чи документів). 

Якщо речові докази залишаються в адвокатському досьє і не здаються на 

зберігання до обладнаного спеціального приміщення чи спеціального сейфа або 

передаються на зберігання до іншого місця зберігання, в книзі обліку робиться 

відповідна відмітка із зазначенням прізвища захисника, який здійснює захист прав, 

свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Передача на зберігання речових доказів, які за своїми властивостями повинні 

зберігатися в обладнаному спеціальному приміщенні чи спеціальному сейфі, 

здійснюється відразу після їх взяття на облік у книзі обліку. Відповідальна особа під 

час прийняття для зберігання речових доказів перевіряє відповідність даних, 

зазначених у протоколі, в якому зафіксовано факт їх отримання, фактичний стан 

речових доказів. На кожній упаковці (бирці) зазначаються номер книги обліку і 

порядковий номер запису. Відповідальна особа заповнює квитанцію про отримання 

речових доказів для зберігання в обладнаному спеціальному приміщенні чи 

спеціальному сейфі за відповідною формою, яка долучається до адвокатського 

досьє. 

У разі виникнення необхідності у проведенні процесуальних дій з отриманими 

речовими доказами захисник отримує з обладнаного спеціального приміщення чи 

спеціального сейфа необхідну упаковку з речовими доказами чи безпосередньо 
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речові докази з прикріпленою биркою. У книзі обліку робиться відмітка про видачу 

речових доказів і цілісність упаковки чи бирки, що засвідчується підписом 

захисника. Після закінчення процесуальних дій речові докази в належній упаковці 

або з прикріпленою биркою у строки здаються на зберігання до обладнаного 

спеціального приміщення чи спеціального сейфа. 

Доступ до обладнаного спеціального приміщення чи спеціального сейфа 

можливий лише у присутності відповідальної особи, а в разі її тривалої відсутності –  

особи, яка її заміщує. Контроль і перевірка стану та умов зберігання речових 

доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання й обліку проводиться 

щокварталу уповноваженим представником ради адвокатів регіону. Контроль і 

перевірка стану та умов зберігання речових доказів відповідальною особою у 

спеціальному приміщенні при раді адвокатів регіону, правильності ведення нею 

документів щодо приймання та обліку речових доказів проводиться щокварталу 

уповноваженим представником ради адвокатів регіону.  

Забороняється проникнення в приміщення, де зберігаються речові докази 

захисника, проведення в них слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій чи інших процесуальних дій, а також оперативно-розшукових 

заходів. 

Захисник за запитом прокурора зобов’язаний надати доступ і можливість 

скопіювати або відобразити відповідним чином речові докази або їх частини, якщо 

захисник має намір їх використати у суді. Захисник має право не надавати 

прокурору доступ до речових доказів, що можуть бути використані прокурором на 

підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення під час судового розгляду. Ознайомлення прокурора з речовими 

доказами здійснюється захисником за місцем зберігання речових доказів. Про 

ознайомлення прокурора з речовими доказами захисником складається акт у двох 

примірниках, що підписується прокурором та захисником. Перший примірник акта 

зберігається в адвокатському досьє, другий – вручається прокурору та долучається 

до матеріалів кримінального провадження. Якщо ознайомлення прокурора з 

речовими доказами здійснювалося у спеціальному приміщенні при раді адвокатів 
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регіону, то захисник складає акт про ознайомлення прокурора з речовими доказами 

у двох примірниках, що підписується прокурором, захисником і відповідальною 

особою. Про ознайомлення прокурора з речовими доказами відповідальною особою 

робиться відповідна відмітка в книзі обліку (Додаток Б). 

Запропонований нами порядок зберігання речових доказів не лише створить 

належні кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні під час застосування тимчасового доступу до речей і 

документів, а також й під час добровільної передачі особою захиснику відповідних 

речей і документів, їх безпосереднього виявлення чи проведення захисником огляду 

місця події, місцевості, приміщень, доступ до яких необмежений, огляду речей та 

документів за згодою осіб, які ними володіють, огляду житла чи іншого володіння 

особи за письмовою згодою осіб, які ними володіють. 

Необхідно зазначити, що хоча чинний КПК України надає стороні захисту 

можливість застосовувати тимчасовий доступ до речей і документів, однак на 

практиці поширеними є випадки, коли захисники, маючи ухвалу на застосування 

тимчасового доступу до речей і документів, отримують відмову від власників 

відповідних речей чи документів. У зв’язку з цим захисники не можуть своєчасно 

отримати докази у досудовому розслідуванні. 

У такому випадку, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за 

клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до 

речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на 

проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та 

вилучення зазначених речей і документів (ч. 1). Якщо дозвіл на проведення обшуку 

надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його 

проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення 

цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої 

надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями КПК України (ч. 2). На нашу 

думку, підхід законодавця є дещо дискусійним, оскільки сторона обвинувачення, 

докладаючи всіх необхідних зусиль для доведення винуватості підозрюваного, буде 

певною мірою ознайомлена з намірами захисника та його доказовою базою. Окрім 
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того, ні слідчий, ні прокурор не матимуть жодного процесуального інтересу у 

забезпеченні результативності проведення відповідної процесуальної дії. Така ситуація 

черговий раз підкреслює відсутність ефективних механізмів реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. При цьому це не лише призводить до порушення засади змагальності 

кримінального провадження, а й до можливості розкриття адвокатської таємниці, на 

що слушно вказує М. М. Погорецький [307, c. 159].  

З цього приводу окремі правники пропонують надавати такі доручення іншим 

уповноваженим суб’єктам. Так, О. Ю. Лань пропонує для забезпечення отримання 

доказів захисником такі обшуки проводити підрозділам кримінальної міліції у 

справах дітей [209, c. 165]. М. М. Погорецький обґрунтовує необхідність щодо 

проведення таких обшуків судовою міліцією «Грифон», яка не буде мати ніякого 

процесуального інтересу в проведенні відповідної процесуальної дії, а, навпаки, – 

сприятиме здійсненню кримінального провадження, виконуючи доручення слідчого 

судді [307, c. 159]. Водночас слід звернути увагу на те, що з прийняттям ЗУ «Про 

Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. [338] було ліквідовано як підрозділи 

кримінальної міліції у справах дітей, так і судову міліцію «Грифон». Тепер 

повноваження кримінальної міліції у справах дітей виконують управління  (відділи) 

превентивної діяльності (ювенальної превенції), а судової міліції «Грифон» – 

підрозділ відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України. 

Проте, якщо навіть відповідним органам надати повноваження щодо проведення 

обшуків у разі отримання захисником відмови у тимчасовому доступі до речей і 

документів, то це, на наш погляд, не забезпечить належної реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, оскільки відповідні органи не будуть мати жодної зацікавленості у 

проведенні таких обшуків для отримання виправдувальних доказів захиснику. 

Виходячи з вищенаведеного, викликає заперечення позиція тих правників, які 

пропонують внести зміни до п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, зазначивши ухвалі, що у 

разі ненадання тимчасового доступу дозволяється проведення обшуку, виконання 

якого доручається слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем 
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проведення цих дій. За такої норми сторона захисту зможе залучати співробітників 

органів внутрішніх справ для виконання ухвали слідчого судді, суду без звернення 

із клопотанням про обшук [68, c. 216;
 
69, c. 446]. Про дискусійність цієї точки зору 

свідчить також і те, що в увалі необхідно зазначити відомості щодо проведення 

обшуку у разі ненадання доступу до речей і документів. Як вже нами було вказано у 

підрозділі 2.1, однією з умов досягнення успішного результату під час проведення 

обшуку є його раптовість і невідкладність. Якщо ж особа буде знати про проведення 

обшуку її приміщення чи житла, то вона зможе приховати або ж знищити відповідні 

речі чи документи.  

У цьому аспекті вважаємо необґрунтованою думку тих практиків, які 

пропонують в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів 

зазначати відомості, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей 

і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального 

провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право 

постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення 

зазначених речей і документів [466]. 

Більш доцільним було б у таких випадках притягувати осіб, які відмовили 

захиснику у тимчасовому доступу до речей і документів, до кримінальної 

відповідальності за ст. 397 КК України (Вчинення перешкод до здійснення 

правомірної діяльності захисника), а також вилучати відповідні речі чи документи 

слідчим суддею, судом для надання можливості захиснику здійснити тимчасовий 

доступ до речей і документів. У зв’язку з цим пропонуємо викласти ст. 166 КПК 

України у такій редакції: «1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до 

речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони обвинувачення, якій 

надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право 

постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього 

Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі 

невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, 

суд за клопотанням сторони захисту, якій надано право на доступ до речей і 

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про вилучення 



 

 

160 

відповідних речей і документів з метою здійснення стороною захисту тимчасового 

доступу до речей і документів. Ненадання особою доступу до речей і документів 

захиснику, який пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, 

тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 397 

Кримінального кодексу України». Окрім того, пропонуємо ст. 164 КПК України 

доповнити ч. 2 такого змісту: «В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ 

до речей і документів за ініціативи захисника має бути зазначено: «Ненадання 

особою доступу до речей і документів захиснику, який пред’являє ухвалу про 

тимчасовий доступ до речей і документів, тягне за собою кримінальну 

відповідальність, передбачену статтею 397 Кримінального кодексу України». 

Запропоновані нами зміни, на наш погляд, забезпечать належний рівень 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

під час застосування тимчасового доступу до речей і документів у досудовому 

розслідуванні. На наше переконання, з метою посилення реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, запропоновану нами ст. 93-1 КПК України «Засоби отримання 

доказів захисником» доповнити ч. 4 у такій редакції: «Захисник має право 

отримувати докази у кримінальному провадженні шляхом застосування 

тимчасового доступу до речей і документів у порядку, передбаченому главою 15 

цього Кодексу». 

Варто зазначити, що для забезпечення ефективних механізмів реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні законодавством більшості зарубіжних країн передбачено 

інститут приватної детективної діяльності. 

Так, наприклад, у США для виявлення доказів адвокати звертаються за 

допомогою до приватних детективів, які наділені досить широкими 

повноваженнями у збиранні необхідної інформації, в т. ч. за допомогою 

процесуальних методів, таких як спостереження, опитування потерпілих і свідків, 

проведення обшуків та виїмок тощо, результати яких залучаються в кримінальну 

справу як докази [3, с. 73]. В окремих штатах США приватним детективам 
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дозволено проводити процесуальні дії, в тому числі й слідчі дії, зокрема: арешт 

підозрюваного, обшук, виїмка, використання засобів електронного спостереження 

[500, c. 60]. Окрім того, адвокати США для отримання доказів під час досудового 

розслідування можуть використовувати допомогу Федерального управління 

захисників. Слідчі захисту, які входять до її складу, займаються пошуком доказів на 

користь обвинуваченого, а також надають іншу допомогу захисникам щодо захисту 

інтересів клієнта [198, c. 9-10].  

Подібним шляхом пішов і законодавець Республіки Казахстан, розробивши 

проект Закону Республіки Казахстан «Про приватну детективну діяльність», що був 

схвалений Парламентом у першому читанні. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 16 цього 

проекту приватні детективи здійснюють збір відомостей, а також предметів і 

документів у кримінальних справах на основі договору з учасниками кримінального 

судочинства, які відстоюють у ньому свої права або представляють ними права і 

законні інтереси [340]. 

Законодавство Російської Федерації також допускає можливість залучення 

захисником приватних детективів. Відповідно до ст. 4 Федерального закону 

Російської Федерації «Про приватну детективну та охоронну діяльність в Російській 

Федерації» [341] приватним детективом є громадянин Російської Федерації, який 

отримав у встановленому законом порядку ліцензію на приватну розшукову 

діяльність і виконує послуги, перераховані в ч. 2 ст. 3 цього Закону. Хоча Закон 

прямо і не зазначає, що захисник має право залучати приватних детективів до 

збирання відповідної інформації, проте згідно з п. 7 ст. 3 вказаного Закону 

приватним детективам дозволяється збір відомостей у кримінальних справах на 

договірній основі з учасниками процесу. При цьому протягом доби з моменту 

укладення договору, приватний детектив зобов’язаний письмово повідомити про це 

посадову особу, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа. 

У ході здійснення приватної розшукової діяльності детектив має право на: 

усне опитування громадян і посадових осіб (за їх згодою), наведення довідок, 

вивчення предметів і документів (за письмовою згодою їх власників), зовнішній 

огляд будівель, приміщень та інших об’єктів, спостереження для отримання 
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необхідної інформації. При здійсненні приватної розшукової діяльності 

допускається використання відео- та аудіозапису, кіно- та фотозйомки, технічних та 

інших засобів, які не завдають шкоди життю та здоров’ю громадян і навколишньому 

середовищу, а також засобів оперативного радіо- і телефонного зв’язку (ст. 5 

Федерального закону Російської Федерації «Про приватну детективну та охоронну 

діяльність в Російській Федерації»). Відповідно до ст. 9 цього Закону в договорі між 

приватним детективом і його клієнтом передбачається обов’язок приватного 

детективного підприємства (об’єднання) надавати клієнту письмовий звіт про 

результати виконаної роботи, який повинен включати відповіді на основні питання, 

що цікавлять клієнта відповідно до договору. Зважаючи на вищезазначене, можемо 

зробити висновок, що захисник, згідно із законодавства Російської Федерації має 

право використовувати результати приватної детективної діяльності у 

кримінальному процесуальному доказуванні. 

Водночас, як зазначають окремі російські науковці, захисники лише в 

поодиноких випадках користуються послугами приватних детективів для отримання 

доказів у досудовому розслідуванні. Так, А. В. Рагулін, за результатами проведеного 

опитування 500 адвокатів робить висновок, що послугами приватного детектива по 

роботі в кримінальних справах користуються лише 4 % опитаних. При цьому вчений 

зазначає, що з труднощами в процесуальній легалізації матеріалів, отриманих від 

приватних детективів, зіштовхувалися 90 % адвокатів [346, c. 354]. На низький 

рівень використання захисниками права щодо отримання доказів шляхом залучення 

приватного детектива на договірних умовах звертають увагу й інші фахівці [510, 

c. 120-121;
 
500, c. 64; 38, c. 138;

 
165, c. 110]. Зазначена ситуація, насамперед, 

зумовлена тим, що між положеннями Федерального закону Російської Федерації 

«Про приватну детективну та охоронну діяльність в Російській Федерації» є певні 

колізії. Так, відповідно до п. 7 ст. 3 захисник має право залучати приватного 

детектива для збору відомостей у кримінальних справах на договірній основі з 

учасниками процесу. Протягом доби з моменту укладення договору з клієнтом на 

збір таких відомостей приватний детектив зобов’язаний письмово повідомити про 

це особу, яка провадить дізнання, слідчого або суд, у чиєму провадженні 
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знаходиться кримінальна справа. Згідно з п. 1 ст. 7 цього ж Закону приватним 

детективам забороняється приховувати від правоохоронних органів відомі їм факти 

готування, вчинення або вчинених злочинів. При цьому п. 8 цієї статті встановлено 

заборону на розголошення зібраної інформації та її використання в будь-яких цілях 

усупереч інтересам свого клієнта або в інтересах третіх осіб. На зазначеній проблемі 

акцентують свою увагу також й інші правники [358, c. 96;
 
38, c. 138-139;

 
318, c. 122; 

194, c. 109;
 
154, c. 12;

 
51, c. 151;

 
248, c. 127]. 

Окремі вчені зазначають, що такий низький показник використання 

захисниками послуг приватних детективів для отримання доказів у кримінальному 

провадженні, а також використання їх результатів у кримінальному процесуальному 

доказуванні, обумовлений тим, що у чинному КПК Російської Федерації цей аспект 

кримінально-процесуальної діяльності не знайшов свого регулювання, а тому деякі 

науковці пропонують КПК Російської Федерації доповнити положеннями, що 

визначатимуть права учасників процесу щодо укладення договору з приватним 

детективом на збирання відомостей у кримінальному провадженні [510, c. 120;
 
8, 

c. 158;
 
500, c. 64;

 
427, c. 65], а також регламентуватимуть процедуру перетворення 

відомостей, отриманих у результаті приватної розшукової діяльності у докази [510, 

c. 120;
 
247, c. 162]. Необхідність закріплення в КПК Російської Федерації права 

захисника користуватися послугами приватного детектива більш ніж очевидна, 

оскільки приватні детективи мають більші, ніж захисник можливості для пошуку 

джерел необхідної інформації. Так, вони можуть встановити місцезнаходження тих 

осіб, яким можливо що-небудь відомо по справі і які згодом можуть стати свідками 

захисту; здійснити пошук свідків, які переховуються з яких-небудь причин; 

розшукати предмети і документи, що мають значення для захисту обвинуваченого; 

зібрати характеризуючий обвинуваченого, свідків, потерпілого матеріал; установити 

мотиви помилкових або неправдивих показань свідків і потерпілих проти 

обвинуваченого, а також зміни даних ними раніше показань; виявити випадки 

корупції співробітників, зацікавлених у ході провадження і т. ін. Також приватними 

детективами можуть бути виявлені обставини, що з певних причин ігноруються 

слідчими. У силу того, що у приватних детективів є специфічний професійний 
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досвід, встановити необхідну для захисту інформацію вони можуть набагато 

швидше, ніж це зробить захисник самостійно [500, c. 61-62], адже серед приватних 

детективів працює чимало фахівців, що прийшли з органів внутрішніх справ, ФСБ, 

які володіють методами оперативно-розшукової діяльності [157, c. 138]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що інститут приватної детективної 

діяльності має вкрай важливе значення для розвитку кримінального процесуального 

законодавства України, в тому числі й щодо забезпечення реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні. Слід зазначити, що окремі вітчизняні науковці також вказували на 

важливості інституту приватної детективної діяльності та пропонували впровадити 

його до законодавства України [273, c. 192;
 
9, c. 103-104;

 
412, c. 71-72; , c. 13;

 
503, 

c.  78-79;
 
317, c. 7; 274, c. 257 та ін.]. 

Наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проект ЗУ «Про приватну 

детективну (розшукову) діяльність» від 28 грудня 2015 р. № 3726 [339]. Так, відповідно 

до ст. 14 цього проекту приватний детектив має право надавати послуги щодо пошуку, 

збирання та фіксації відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з 

стороною кримінального провадження з боку захисту. Статтею 12 проекту визначено, 

що приватні детективи мають право вчиняти будь-які дії, які не порушують 

гарантованих законом прав інших осіб та не заборонені законом, необхідні для 

належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, зокрема 

відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не 

забороненими законом методами, в тому числі: 1) звертатися із запитами до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за 

згодою таких фізичних осіб); 2) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і 

організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності 

документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не 

обмежений, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд; 4) проводити 

зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за 
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згодою їх власників або законних користувачів, а за згодою власника проводити їх 

внутрішній огляд; 5) виключно за письмовою згодою власників відвідувати їхні жилі й 

інші приміщення та проводити їх огляд з метою здійснення приватної детективної 

(розшукової) діяльності; 6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, 

документів за згодою їх власників, законних користувачів або представників власників; 

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та 

експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 8) здійснювати зовнішнє 

спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті; 9) 

здійснювати кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші 

технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, 

навколишньому середовищу, у службових та інших  приміщеннях, за письмовою 

згодою власників цих приміщень; 10) використовувати спеціальні засоби у 

відповідності до цього Закону та іншого законодавства України; 11) користуватися 

іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.  

Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що прийняття ЗУ «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність», безумовно, покращить ефективність 

діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, надавши 

йому додаткові кримінальні процесуальні гарантії щодо отримання доказів.  

Водночас, на наш погляд, положення цього Закону не забезпечать повною 

мірою належної реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Зазначене зумовлене, на нашу 

думку, декількома причинами.  

По-перше, проектом цього Закону не передбачено, який саме документ має 

складати приватний детектив за результатами здійснення приватної детективної 

(розшукової) діяльності.  

По-друге, п. 1 ч. 1 ст. 13 передбачено положення, відповідно до якого приватні 

детективи, приватні детективні підприємства (агентства) при здійсненні своєї 

професійної діяльності зобов’язані у разі отримання інформації або виявлення 

обставин злочину (кримінального правопорушення) – невідкладно повідомити 

уповноважені правоохоронні органи про вказані обставини та, за потреби, надати їм 
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допомогу у здійсненні дій, передбачених чинним кримінальним процесуальним 

законодавством України. На наше переконання, зазначене положення є 

необґрунтованим і таким, що суперечить інституту адвокатської таємниці, оскільки 

будь-які відомості, що були отримані приватним детективом під час здійснення 

приватної детективної (розшукової) діяльності, повинні становити адвокатську 

таємницю, незалежно від того чи вони покращують становище підзахисного, чи, 

навпаки, погіршують. Тобто, приватний детектив є суб’єктом, що здійснює 

збереження адвокатської таємниці. Зважати треба й на те, що у разі укладення 

договору захисником із приватним детективом щодо отримання доказів у 

кримінальному провадженні, захисник для всебічного та повного встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, повинен буде 

ознайомити приватного детектива із зібраними ним доказами у кримінальному 

провадженні, а також у разі потреби розголосити відомості, що становлять 

адвокатську таємницю. Водночас, якщо приватний детектив зобов’язаний буде 

повідомляти слідчого, прокурора про отримані ним докази, що свідчать про 

винуватість підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, то в такому 

випадку, слідчий, прокурор зможуть допитати приватного детектива в якості свідка 

та отримати від нього відповідні відомості, що були надані йому захисником. 

На необґрунтованість вищенаведеного положення вказує також і досвід 

Російської Федерації, адже, згідно з п. 1 ст. 7 Федерального закону Російської 

Федерації «Про приватну детективну та охоронну діяльність в Російській 

Федерації» приватним детективам забороняється приховувати від правоохоронних 

органів відомі їм факти готування, вчинення або вчинених злочинів. Саме через 

наявність цього положення захисники в Російської Федерації звертаються до 

приватних детективів щодо збирання відомостей, які мають значення для 

кримінального провадження, досить рідко, на що неодноразово зверталася увага 

науковців [510, c. 120-121;
 
500, c. 64;

 
40, c. 138; 165, c. 110;

 
346, c. 354 та ін.]. 

Зважаючи на зазначене, на наш погляд, п. 1 ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» потрібно виключити з проекту цього Закону. 
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Слід звернути увагу і на те, що перехідними положеннями проекту ЗУ «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність» не передбачено внесення відповідних 

змін та доповнень ні до КПК України, ні до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Як результат, це призведе до подібної ситуації, яка наразі склалася в 

Російській Федерації: діяльність захисника щодо отримання доказів шляхом залучення 

приватного детектива вважається непроцесуальною, оскільки не регламентована 

нормами КПК України, а отримані детективом речі, документи не можуть бути 

використані захисником як допустимі докази у кримінальному провадженні. 

У контексті розгляду зазначеного питання, позитивним, на нашу думку, є 

досвід Киргизької Республіки. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 3 Закону Киргизької 

Республіки «Про приватну детективну та охоронну діяльність у Киргизькій 

Республіці» від 01 липня 1996 р. № 35 приватні детективи мають право збирати 

відомості у кримінальних справах на договірній основі з учасниками процесу [342]. 

Згідно зі ст. 12 цього Закону у договорі передбачається обов’язок приватного 

детектива (підприємства) надати клієнтові письмовий звіт про результати виконаної 

роботи, який повинен включати відповіді на основні питання, що цікавлять клієнта 

відповідно до договору. До звіту додається уточнений розрахунок гонорару і витрат 

приватного детектива (приватного детективного підприємства). Копія звіту підлягає 

зберіганню в архіві приватного детектива (приватного детективного підприємства) 

протягом трьох років. 

Окрім того, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 48 КПК Киргизької Республіки з моменту 

участі у справі захисник має право збирати матеріали, що свідчать на користь 

обвинуваченого, за допомогою приватних детективів. Ч. 4 ст. 91 Киргизької 

Республіки передбачено, що захисник має право збирати матеріали, що свідчать на 

користь обвинуваченого, за допомогою приватних детективів і приватних 

детективних служб [450]. 

Виходячи з вищенаведеного, для забезпечення ефективних механізмів 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні під час отримання речей і документів, що можуть бути 

використані як докази у кримінальному провадженні, вважаємо за доцільне внести 
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відповідні зміни до проекту ЗУ «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», 

а також, у разі прийняття цього Закону, запропоновану нами ст. 93-1 КПК України 

«Засоби отримання доказів захисником» необхідно доповнити ч. 5 у такій редакції: 

«Для отримання доказів у кримінальному провадженні захисник має право залучити 

на договірних умовах приватного детектива у порядку, передбаченому Законом 

України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». 

Таким чином, кримінальними процесуальними гарантіями захисника як 

суб’єкта доказування під час отримання речей і документів у досудовому 

розслідуванні є: нормативне закріплення права захисника складати протоколи 

отримання речей і документів у випадку одержання від учасників кримінального 

провадження чи інших осіб за їх згодою речей і документів, а також у випадку їх 

безпосереднього виявлення, проведення огляду місця події, місцевості, приміщень, 

доступ до яких необмежений, огляду речей та документів за згодою осіб, які ними 

володіють, огляду житла чи іншого володіння особи за письмовою згодою осіб, які 

ними володіють; законодавче визначення порядку зберігання речових доказів 

захисником у кримінальному провадженні; нормативне закріплення процесуального 

порядку тимчасового доступу захисником до речей та документів, що містять 

відомості, які становлять державну таємницю; законодавче закріплення права 

захисника складати протокол вилучення речей і документів у ході тимчасового 

доступу до речей і документів; встановлення кримінальної відповідальності за 

ненадання захиснику тимчасового доступу до речей і документів; запровадження 

інституту приватної детективної (розшукової) діяльності. 

 

3.3 Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у 

досудовому розслідуванні 

 

Однією з умов здійснення ефективного доказування у досудовому 

розслідуванні є надання сторонам кримінального провадження широкого комплексу 

засобів отримання доказів. Чинний КПК України надає захиснику право отримувати 
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докази шляхом ініціювання проведення СРД та НСРД, витребування документів, 

отримання речей і документів, а також залучення експерта для проведення 

експертизи. Водночас кримінальне процесуальне законодавство окремих зарубіжних 

країн визначає, що захисник має право отримувати докази й іншими 

процесуальними засобами, зокрема, шляхом проведення опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб. Відповідне право захисника закріплене  

ч. 3 ст. 103 КПК Республіки Білорусь [452]; п. 5 ч. 3 ст. 122 КПК Республіки 

Казахстан [453]; п. 1 ч. 2 ст. 100 КПК Республіки Молдова [454]; п. 2 ч. 3 ст. 86 КПК 

Російської Федерації [455]; ч. 3 ст. 143 КПК Республіки Азербайджан [449] та ін. 

Слід звернути увагу на те, що ч. 3 ст. 93 КПК України не визначає серед засобів 

отримання доказів захисником опитування учасників кримінального провадження та 

інших осіб. Проте, ця процесуальна дія закріплена в ч. 8 ст. 95 КПК України, 

відповідно до якої сторони кримінального провадження, потерпілий мають право 

отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб, за їх згодою 

пояснення, які не є джерелом доказів. Відповідне право захисника закріплене і в 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (п. 7 ч. 1 ст. 20). Разом з тим 

результати проведеного аналізу правозастосовчої практики, а також опитування 

практичних працівників дають підстави для висновку, що чинний КПК України не 

передбачив належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб у досудовому розслідуванні. Таку думку висловили 88% опитаних адвокатів 

(Додаток А, табл. А. 35).  

На відсутність належних кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та 

інших осіб у досудовому розслідуванні вказує і саме положення ч. 8 ст. 95 КПК 

України, відповідно до якого захисник має право отримувати від учасників 

кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є 

джерелом доказів (виділ. нами – О. С.). На думку В. К. Волошиної, закріплене у ч. 8 

ст. 95 КПК України положення уже заздалегідь призначено до сторони захисту, яка, 

своєю чергою, позбавлена права отримувати показання, що є джерелом доказів. Усі 
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показання, отримані стороною обвинувачення під час досудового розслідування, 

подаються з матеріалами справи до суду, коли сторона захисту позбавлена зробити 

це саме, що є обмеженням принципу змагальності [57, c. 169]. У цьому контексті 

слушною є позиція тих науковців, які пропонують поясненням учасників 

кримінального провадження та інших осіб, що отримані стороною захисту у рамках 

кримінального провадження, надати статусу доказів [432, c. 82;
 

207, c. 406]. 

Водночас для того, щоб відповідні пояснення учасників кримінального провадження 

та інших осіб, отримані захисником у ході опитування, набули статусу доказів, 

чинне законодавство України повинно закріплювати відповідний процесуальний 

порядок їх отримання та фіксації. Проте, ані КПК України, ані ЗУ «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» його не визначає. 

Варто зазначити, що відсутність у чинному законодавстві України 

відповідного порядку проведення опитування захисником учасників кримінального 

провадження та інших осіб і фіксації його результатів, на нашу думку, негативно 

впливає на можливість використання цього права у практичній діяльності, у тому 

числі й на використання його результатів у кримінальному процесуальному 

доказуванні. Адже 24 % опитаних адвокатів наголошують на тому, що захиснику 

доцільно проводити не опитування осіб, а звертатися з клопотанням до слідчого, 

прокурора щодо необхідності проведення допиту відповідних осіб (Додаток А, табл. 

А. 36). Така практика отримання доказів захисником, на наше переконання, не 

відповідає потребам змагального кримінального провадження. Окрім того, як вже 

нами було зазначено, на практиці трапляються випадки, коли слідчі та прокурори 

необґрунтовано відмовляють захиснику у погодженні відповідних клопотань, 

умисно затягують строки їх розгляду або ж залишають їх без розгляду тощо.  

Результати аналізу правозастосовчої практики дають підстави для висновку, 

що необхідність опитування захисником учасників кримінального провадження та 

інших осіб виникає у будь-якому кримінальному провадженні. Слід звернути увагу 

й на те, що зафіксовані результати опитування захисником учасників кримінального 

провадження та інших осіб можуть стати підставою для проведення відповідних 

СРД та НСРД, застосування відповідних заходів забезпечення кримінального 
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провадження або проведення інших процесуальних дій з метою отримання чи 

перевірки вже отриманих доказів. 

У зв’язку з цим, у КПК України необхідно передбачити належний механізм 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

під час опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у 

досудовому розслідуванні. Висловлену нами пропозицію підтримали 88% опитаних 

адвокатів (Додаток А, табл. А. 37).  

Розглядаючи питання кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та 

інших осіб у досудовому розслідуванні, варто зазначити, що в науковій літературі 

висловлюється точка зору, що адвокатське опитування з організаційно-тактичного 

боку цілком може включати допустимі елементи оперативно-розшукового 

опитування [283, c. 18]. Разом з тим, з такою позицією не можна погодитися, 

оскільки опитування захисником та опитування, що проведене під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, за своєю гносеологічною та правовою природою 

є різними діями, що мають різних суб’єктів, підстави, порядок, мету, методи 

проведення та здійснюються в різних правових режимах. 

Інші вчені вважають, що опитування, проведене захисником, певною мірою 

збігається з такою СРД, як допит. Так, В. А. Камишина вказує, що опитування 

учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою співзвучне і схоже 

із задачами допиту осіб [130, c. 62]. Разом з тим, такий підхід, на нашу думку, є 

дискусійним, оскільки опитування, проведене захисником чи слідчим, прокурором, 

не відповідає всім сутнісним ознакам СРД, а також вимогам, що ставляться до 

проведення допиту (ст. 224-226 КПК України). Окрім того, як слушно зазначає 

С. О. Ковальчук, захисник не вправі використовувати привід особи для провадження 

опитування та може провести таку процесуальну дію лише за згоди опитуваної 

особи і без роз’яснення їй відповідальності за відмову давати показання (при 

опитуванні особи як свідка) та за дачу завідомо неправдивих показань [143, c. 71]. 

На наш погляд, з метою усунення суперечностей серед науковців щодо 

сутності зазначеної процесуальної дії, а також вироблення єдиного усталеного 
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підходу необхідно визначити механізм опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб. З цього приводу доцільно навести 

позицію З. Д. Єнікєєва та Р. З. Єнікєєва, які вважають, що відсутність механізму 

проведення опитування, гарантій його достовірності та порядку долучення до 

провадження такого опитування як доказів, варто розглядати як протиріччя 

принципу змагальності та рівноправності сторін, забезпечення підозрюваному і 

обвинуваченому права на захист, всебічності, повноти та об’єктивності дослідження 

обставин провадження, а також справедливості й презумпції невинуватості [111, 

c. 123].  

У науковій літературі зазначається, що опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб складається з двох основних етапів його 

проведення – підготовка до проведення опитування і власне опитування особи [165, 

c. 84]. 

При підготовці до опитування захисник повинен узагальнити і проаналізувати 

відомі фактичні обставини справи, співставити їх з обраною позицією захисту і на 

підставі цього визначити, які обставини підлягають з’ясуванню при опитуванні. 

У разі необхідності захисник може звернутися за роз’ясненням до фахівця. 

Необхідно з’ясувати, хто саме підлягає опитуванню, зібрати потрібну інформацію 

(відомості про її психологічні, моральні, професійні якості, спосіб життя і стосунки 

з оточуючими), що характеризує особу. Потім доцільно визначити безпосередні 

задачі опитування. Чітко сформулювати питання, що цікавлять, визначити їх 

значення і послідовність. У зв’язку з цим, потрібно підготувати письмовий план 

проведення опитування, необхідні предмети і документи, які передбачається 

використовувати при опитуванні особи [165, c. 84]. 

З метою забезпечення повного та всебічного з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, захисник повинен правильно визначити 

місце і час проведення опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб. 

Місцем проведення опитування захисником може бути робоче місце 

захисника чи інше житло, в якому він здійснює адвокатську діяльність. Якщо особа 
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відмовляється надавати пояснення на робочому місці захисника чи іншому 

приміщенні, в якому він здійснює адвокатську діяльність, то в такому випадку 

захисник повинен узгодити з особою місце проведення опитування. 

Захисник також має узгодити з особою час проведення опитування. На нашу 

думку, проводити опитування захисником у нічний час (з 22 до 6 години) 

недоцільно, за винятком невідкладних випадків, коли особа не має можливості 

надати пояснення в інший час. 

Опитування захисником учасників кримінального провадження та інших осіб 

доцільно проводити в конфіденційних умовах. За згодою особи під час проведення 

опитування можуть бути присутні інші особи. Якщо опитуваною особою є 

неповнолітній, то в такому випадку опитування доцільно проводити у присутності 

законних представників неповнолітнього, педагога або психолога, а в разі 

необхідності – лікаря. На вимогу неповнолітнього чи законних представників до 

опитування необхідно запросити захисника неповнолітнього.  

Якщо опитувана особа не володіє відповідною мовою, то захисник повинен 

запросити перекладача (сурдоперекладача).   

Перед початком проведення опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб захиснику необхідно пред’явити особі документи, що 

підтверджують його повноваження у кримінальному провадженні. Варто зазначити, 

що якщо захисник до початку опитування не представиться та не надасть відповідні 

документи, то він тим самим може втратити довіру опитуваної особи, яка має право 

відмовитися від надання відповідних пояснень або ж надати їх частково. Відтак, 

захисник не зможе досягнути бажаного результату від проведення цієї 

процесуальної дії. З огляду на вищезазначене вважаємо необґрунтованою думку 

Ю. П. Гармаєва та Я. П. Зейкана, які вважають, що захисник може представлятися 

не як адвокат, а як знайомий, товариш тощо [64, c. 622]. Захисник, зустрівшись з 

опитуваною особою, насамперед, повинен представитися їй, надати документи, що 

підтверджують його повноваження у кримінальному провадженні, а також 

роз’яснити особі в чому полягає необхідність отримання від неї відповідних 

пояснень та яке значення вони можуть мати для кримінального провадження й 
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самого підзахисного. Якщо захисник не повідомить опитувану особу про мету 

опитування та яке значення мають його результати, це може негативно позначитися 

на повноті встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. Зважаючи на викладене, вважаємо дискусійною позицію тих учених, 

які зазначають, що в окремих випадках адвокат може і не повідомляти про мету, з 

якою проводив опитування [64, c. 622]. 

Слід зазначити, що згідно з ч. 8 ст. 95 КПК України обов’язковою умовою 

проведення опитування захисником учасників кримінального провадження чи 

інших осіб є отримання від них попередньої згоди. Факт отримання захисником 

згоди від учасників кримінального провадження чи інших осіб повинен бути 

обов’язково відображений у документі, що складається за результатами опитування. 

Захисник не повинен вдаватися до примусу, обману, погроз чи іншого негативного 

впливу для отримання від опитуваної особи попередньої згоди. 

Після отримання згоди від особи на проведення опитування захисник повинен 

роз’яснити їй положення КПК України та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», згідно з якими захисник має право проводити опитування.  

Окрім того, захисник повинен попередити опитувану особу, що надані нею 

пояснення можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для 

підтвердження яких вона може бути викликана в якості свідка для проведення 

допиту.  

Сам процес опитування захиснику доцільно починати зі з’ясування, чи знає 

опитувана особа підзахисного, якщо знає, то в яких стосунках вона перебуває з ним, 

що їй відомо про обставини вчиненого підзахисним кримінального 

правопорушення. З’ясувавши відповідну інформацію, захисник повинен задати 

відповідні питання з метою конкретизації та уточнення отриманих від особи 

пояснень. Якщо ж захиснику не вдається отримати потрібну йому інформацію, то 

йому необхідно більш деталізувати обставини вчиненого кримінального 

правопорушення, надати особі відповідні фотографії, малюнки, схеми тощо, які 

мають значення для кримінального провадження та можуть спонукати особу до 

надання належних пояснень. 
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Для можливості використання в якості доказів отриманих захисником у ході 

опитування пояснень, хід і результати опитування необхідно процесуально 

закріпити. Водночас, яким чином захисник має фіксувати хід і результати 

опитування ні КПК України, ні ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не 

визначається, що, своєю чергою, негативно позначиться на ефективності реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у досудовому 

розслідуванні. 

Результати проведеного аналізу наукової літератури дають підстави для 

висновку, що вченими висловлюються різні думки щодо законодавчого закріплення 

процесуального порядку фіксації ходу і результатів опитування захисником 

учасників кримінального провадження та інших осіб. 

Одні науковці вважають, що результати опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб можуть фіксуватися в довільній формі. 

Так, І. П. Царьова, визначаючи опитування, проведене захисником, як спосіб 

збирання інформації про факти вчиненого злочину, що проводиться в будь-якому 

місці і в будь-якій обстановці у формі бесіди адвоката з громадянами, які імовірно 

мають доказові відомості, що виправдовують або пом’якшують відповідальність, 

вину підозрюваного або обвинуваченого, пропонує за результатами опитування 

захиснику складати документ «опитування особи». Оформлятися він повинен 

захисником у присутності опитуваного. До нього можуть додаватися аудіо-, 

відеозапис, кіно-, фотоматеріали. Документ «опитування особи» повинен мати такі 

реквізити: прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який опитує особу за її  згоди, номер 

його адвокатського посвідчення; прізвище, ім’я, по батькові опитуваного, реквізити 

його паспорта; дату опитування, якщо необхідно, то час у годинах і хвилинах; 

підписи захисника та опитуваного; зауваження опитуваного, якщо вони є [472, c. 7-

74]. 

На думку Ю. В. Кореневського, результати опитування повинні бути 

викладені письмово, у вільній формі захисником, а краще – самим опитуваним і 

підписані останнім. У документі необхідно відобразити дані про опитуваного, а 



 

 

176 

також про адвоката, який проводив опитування. Згода особи на опитування має бути 

висловлена письмово, слід роз’яснити повноваження захисника щодо проведення 

такого опитування. При опитуванні доцільно використовувати аудіо- або відеозапис 

[156, c. 233]. На необхідність закріплення захисником  результатів опитування осіб 

за їх згодою у довільній формі вказують також й інші фахівці [101, c. 50-51;
 
109, c. 

142]. 

На наш погляд, пропозиції вчених щодо закріплення результатів опитування 

учасників кримінального провадження та інших осіб захисником у довільній формі є 

необґрунтованими та такими, що не відповідають правовим і гносеологічним 

засадам кримінального процесуального доказування. У такому випадку результати 

опутування неможливо буде використати як доказ у кримінальному провадженні. 

Інші ж науковці вважають, що хід і результати опитування захисником 

повинні відображатися у клопотанні, що подається слідчому, прокурору, які 

здійснюють кримінальне провадження, із зазначенням особи, яка підлягає виклику 

для її допиту як свідка стороною обвинувачення [348, c. 8-9;
 
500, c. 74-75, 151; 318, 

c. 198]. Відповідний підхід, на нашу думку, також є дискусійним і таким, що 

суперечить змагальним засадам кримінального провадження, адже в цьому випадку 

процес отримання доказів захисником залежатиме від слідчого, прокурора, які на 

свій розсуд будуть приймати рішення щодо задоволення клопотання захисника про 

допит опитуваної особи. Враховувати потрібно й те, що на практиці трапляються 

випадки, коли слідчі та прокурори необґрунтовано відмовляють захиснику у 

погодженні клопотань про проведення СРД, умисно затягують строки їх розгляду 

або ж залишають їх без розгляду тощо, про що нами було зазначено у підрозділі 2.1.  

Окремі вчені пропонують для забезпечення належних кримінальних 

процесуальних гарантій щодо отримання допустимих і достовірних пояснень під час 

опитування захисником нормативно закріпити необхідність посвідчення 

адвокатського опитування нотаріусом, який буде виступати гарантом від 

неправомірних методів впливу на опитувану особу з боку захисника, а також 

засвідчуватиме правильність письмової фіксації ходу і результатів опитування [353, 

c. 28-29;
 
137, c. 55-57;

 
241, c. 108;

 
425, c. 13]. Водночас такий підхід не був позитивно 
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сприйнятий у науковій літературі та був підданий, на наше переконання, 

обґрунтованій критиці з боку Г. М. Шафороста, який вважає, що, крім громіздкості 

такої процедури, не всім і не завжди доступний такий візит до нотаріуса (оплата 

держмита неможлива при захисті за призначенням, відсутність нотаріуса у 

віддалених населених пунктах та ін.) [476, c. 140]. Варто враховувати, що жоден 

нотаріус не буде зацікавлений в тому, щоб його наділили додатковим 

повноваженням щодо засвідчення правильності фіксації ходу і результатів 

опитування, адже процедура проведення опитування захисником займатиме 

відповідний час. Окрім того, у таких випадках нотаріуса необхідно буде викликати 

для допиту як свідка з метою підтвердження правдивості наданих особою пояснень.  

Вченими висловлюються й інші думки щодо фіксації захисником результатів 

опитування учасників кримінального провадження та інших осіб. Так, на думку А. 

В. Рагуліна, результати опитування можуть бути зафіксовані адвокатом шляхом 

складання акта опитування особи за її згоди і (або) шляхом застосування технічних 

засобів, призначених для фіксації інформації [346, c. 362].  

В. В. Ясельська вважає, що результати опитування повинні фіксуватися у 

спеціальному бланку пояснення, в якому має бути вказано дату, місце отримання 

пояснення, дані адвоката-захисника та особи, котра дає пояснення [510, c. 136]. 

Аналогічну думку висловлюють і Н. М. Обрізан [273, c. 156] та О. В. Рибалка [349, 

c. 39]. 

Ф. Г. Шахкелдов пропонує пояснення осіб оформляти у формі заяви 

(пояснення), що може бути написана власноручно особою, яка надає пояснення, або 

з її слів записана адвокатом [477, c. 170-171]. 

Водночас, на наш погляд, із висловленими позиціями не можна погодитися, 

оскільки вони не відповідають загальним засадам фіксації кримінального 

провадження у досудовому розслідуванні, що передбачені чинним КПК України. Як 

вже нами було зазначено, відповідно до ч. 1 ст. 103 КПК України процесуальні дії у 

досудовому розслідуванні можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2)  на носії 

інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії. 

Враховуючи те, що опитування захисником є процесуальною дією у кримінальному 
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провадженні (ч. 8 ст. 95 КПК України), а протоколи процесуальних дій є доказами у 

кримінальному провадженні (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК України), то, на нашу думку, з 

метою забезпечення ефективних механізмів реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні, хід і 

результати опитування захисником учасників кримінального провадження та інших 

осіб повинні відображатися у «Протоколі опитування», що має відповідати 

загальним вимогам, передбаченим ст.ст. 104–107 КПК України. 

Варто зазначити, що на необхідності складання захисником протоколу 

опитування учасників кримінального провадження та інших осіб вказують й окремі 

науковці [158, c. 73;
 
286, c. 63; 423, c. 52;

 
7, c. 127;

 
165, c. 81;

 
137, c. 57;

 
315, c. 177;

 

244, c. 35;
 
427, c. 151;

 
21, c. 18;

 
312, c. 139; 231, c. 79 та ін.]. 

У протоколі опитування, крім вимог, визначених ст.ст. 104-107 КПК України, 

обов’язково необхідно зазначити відомості про: надання особою добровільної згоди 

захиснику щодо проведення опитування; відсутність фактів примусу, обману, 

погроз чи іншого негативного впливу для отримання пояснень з боку захисника; 

роз’яснення опитуваній особі положень КПК України та ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», згідно з якими захисник має право проводити опитування; 

роз’яснення опитуваній особі, що надані нею пояснення можуть бути використані як 

докази у кримінальному провадженні, для підтвердження яких вона може бути 

викликана як свідок для проведення допиту. У протоколі відповідні відомості 

повинні бути підтверджені підписом опитуваної особи та захисником. 

Захисник має надати опитуваній особі протокол для ознайомлення з ним. Факт 

правильності внесення отриманих пояснень захисником повинен бути 

підтверджений підписом опитуваної особи. 

Варто зазначити, що згідно з п. 8 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» адвокат має право застосовувати технічні засоби, фіксувати 

процесуальні дії, в яких він бере участь. Водночас КПК України не містить 

положень, які б забезпечували захиснику право застосовувати під час проведення 

опитування технічні засоби. На нашу думку, з метою забезпечення можливості 
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слідчому, прокурору, слідчому судді, суду перевірити достовірність і допустимість 

отриманих захисником пояснень, а також забезпечення належних механізмів 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні, хід і результати опитування захисником обов’язково 

повинні фіксуватися за допомогою технічних засобів, про що робиться відмітка у 

протоколі. У зв’язку з цим, захисник має до початку проведення опитування 

попередити опитувану особу про обов’язковість фіксації цієї процесуальної дії за 

допомогою технічних засобів. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що опитування 

захисником особи складається з трьох етапів: 1) підготовка захисником до 

проведення опитування; 2) процес опитування захисником особи; 3) фіксація 

захисником ходу і результатів опитування у протоколі. 

Слід звернути увагу на те, що в науковій літературі поширеною серед учених є 

думка, що протокол опитування не є доказом у кримінальному провадженні, а є 

лише підставою для допиту опитуваної особи як свідка. Так, М. В. Антропов вважає, 

що протокол опитування, підписаний громадянином і захисником, повинен бути 

прикладений до клопотання захисника про виклик свідка для допиту в стадії 

попереднього розслідування або в суді (на розсуд сторони захисту). Опитування 

осіб з їх згоди не створює самостійних доказів. Він є лише підставою для 

клопотання про виклик даного свідка для допиту слідчим, дізнавачем або 

безпосередньо судом [21, c. 18]. Подібну думку висловлюють й інші науковці [245, 

c. 247;
 
63, c. 91;

 
312, c. 139;

 
244, c. 35–36]. 

Будучи прибічником вищезазначеного підходу, А. Д. Гєроєв та І. С. Краскова 

пропонують відповідні допити проводити лише у присутності захисника, який 

опитував відповідну особу  [66, с. 105-106;
 
165, c. 87]. 

Водночас, на наш погляд, висловлені точки зору є дискусійними та такими, 

що не відповідають ні змагальним засадам кримінального провадження, ні 

гносеологічній та правовій діяльності захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. Враховуючи те, що ми розглядаємо захисника як 

суб’єкта доказування, який має право отримувати докази у кримінальному 
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провадженні, у тому числі й шляхом проведення опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб, заявляти клопотання про проведення 

допиту опитаних осіб є недоцільним. З такою позицією погодилися 76 % опитаних 

адвокатів (Додаток А, табл. А. 36). Опитувану особу можуть лише викликати як 

свідка для проведення допиту з метою підтвердження наданих нею захиснику 

пояснень. 

Отже, з метою забезпечення визнання результатів опитування захисником 

учасників кримінального провадження та інших осіб як допустимих доказів у 

кримінальному провадженні, а також створення належних механізмів щодо 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні, на нашу думку, запропоновану нами ст. 93-1 КПК 

України «Засоби отримання доказів захисником» доцільно доповнити ч. 5 у такій 

редакції:  

«Захисник має право отримувати докази у кримінальному провадженні 

шляхом проведення опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб, за їх згодою, з метою встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. 

Застосування захисником примусу, обману, погроз чи іншого негативного 

впливу щодо опитуваної особи не допускається.  

Місцем проведення опитування захисником може бути робоче місце 

захисника чи інше житло, в якому він здійснює адвокатську діяльність. Якщо особа 

відмовляється надавати пояснення в робочому місці захисника чи іншому 

приміщенні, в якому він здійснює адвокатську діяльність, то в такому випадку 

захисник повинен узгодити з особою місце проведення опитування. 

Проведення захисником опитування у нічний час (з 22 до 6 години) не 

допускається, за винятком невідкладних випадків, коли опитувана особа не має 

можливості надати пояснення в інший час. 

Захисник перед початком проведення опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб повинен: 1) пред’явити опитуваній особі документи, що 

підтверджують його повноваження у кримінальному провадженні; 2) роз’яснити 
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опитуваній особі мету проведення опитування; 3) отримати згоду від опитуваної 

особи на проведення опитування; 4) роз’яснити особі положення цього Кодексу та 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно з якими 

захисник має право проводити опитування; 5) попередити опитувану особу, що 

надані нею пояснення можуть бути використані як докази у кримінальному 

провадженні, для підтвердження яких вона може бути викликана як свідок для 

проведення допиту; 6) попередити опитувану особу про фіксацію ходу і результатів 

опитування за допомогою технічних засобів. 

За результатами проведення захисником опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб складається «Протокол опитування», що повинен 

відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 104–107 цього Кодексу. У протоколі має 

бути підтверджено підписом опитуваної особи виконання захисником вимог, 

передбачених абзацом п’ятим ч. 5 цієї статті. 

Хід і результати опитування захисником учасників кримінального 

провадження чи інших осіб обов’язково фіксуються за допомогою технічних 

засобів». 

Окрім того, пропонуємо викласти положення ч. 8 ст. 95 КПК України у такій 

редакції: «Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право отримувати 

від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення. 

Захисник здійснює опитування учасників кримінального провадження та 

інших осіб у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 93-1 цього Кодексу».  

А частину 4 ст. 95 КПК України доповнити абз. 2: «Суд може обґрунтовувати 

свої висновки лише на поясненнях, які він безпосередньо сприймав під час судового 

засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд 

не вправі обґрунтовувати судові рішення поясненнями, наданими сторонами 

кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, або посилатися на них». 

Таким чином, кримінальними процесуальними гарантіями захисника як 

суб’єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та 
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інших осіб у досудовому розслідуванні є: надання поясненням учасників 

кримінального провадження та інших осіб, отриманих захисником, статусу доказів; 

нормативне закріплення процесуального порядку опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб за їх згодою; надання захиснику права 

складати протоколи опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб. 

 

3.4 Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

під час залучення експерта у досудовому розслідуванні 

 

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні має право 

отримувати докази шляхом залучення експерта. Відповідне право закріплене у ч. 3 

ст. 93 КПК України (сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом отримання 

висновків експерта) та у ч. 2 ст. 101 КПК України (кожна сторона кримінального 

провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його 

наукових, технічних або інших спеціальних знаннях). ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» також визначає, що захисник має право одержувати 

письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань 

(п. 10 ч. 1 ст. 20). Разом з тим результати проведеного аналізу правозастосовчої 

практики, а також опитування практичних працівників дають підстави для висновку, 

що механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час залучення експерта у досудовому розслідуванні є 

недосконалим. Таку думку висловили 72 % опитаних адвокатів, 56% суддів, 38% 

слідчих, 42% прокурорів (Додаток А, табл. А. 38). 

У зв’язку з цим виникає необхідність у дослідженні проблемних питань, 

пов’язаних з реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час залучення експерта у досудовому розслідуванні, та 

наданні науково-обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення. Передусім, 

необхідно дослідити питання щодо процесуального значення заходу, в результаті 
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якого у захисника з’являється можливість отримати висновок експерта як доказ у 

досудовому розслідуванні. 

Варто зазначити, що до прийняття КПК України 2012 р. у процесуальній та 

криміналістичній літературі вченими висловлювалися думки щодо віднесення 

експертизи до числа слідчих дій [294, c. 311;
 
142, c. 483]. Окремі науковці та 

практики не надавали проведенню експертизи значення слідчої дії, а відносили її до 

числа процесуальних дій [433, c. 700-713;
 
34, c. 163]. 

У сучасних наукових роботах вітчизняних правників проведення експертизи 

також здебільшого відноситься до СРД [224, c. 225-228;
 
182, c. 164;

 
186, c. 224], 

інколи – до процесуальних дій [191, c. 539]. Окремі автори до переліку СРД 

відносять «залучення експерта та проведення експертизи» [190, c. 550;
 
187, c. 410;

 

133, c. 42;
 
134, c. 141;

 
278, c. 90], «призначення та проведення експертизи» [263, c. 

257], «провадження експертизи» [437, c. 156], «залучення експерта» [485, c. 200;
 
116, 

c. 26; 115, c. 298;
 
486, c. 11], «проведення експертизи» [374, c. 183;

 
309, c. 48;

 
186, c. 

124;
 
125, c. 88].  

Варто зазначити, що чинне кримінальне процесуальне законодавство України 

регламентує підстави проведення експертизи (ст. 242 КПК України), порядок 

залучення експерта (ст. 243 КПК України), розгляд слідчим суддею клопотання про 

залучення експерта (ст. 244 КПК України) та отримання зразків для експертизи 

(ст. 245 КПК України), в тому числі й у негласному режимі (ст. 274 КПК України). 

Зважаючи на зазначене, на нашу думку, вищеперераховані дії (окрім підстав 

проведення експертизи) слід визначати як процесуальні дії, що мають 

забезпечувальний характер. На це вказують також і окремі вітчизняні процесуалісти 

[374, c. 184]. 

Разом з тим необхідно звернути увагу на те, що безпосереднє проведення 

експертизи, якою відповідно до ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу» є дослідження  

експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 

містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 

досудового розслідування чи суду [343], є СРД. Проте, порядок проведених 

експертом досліджень, використовувані ним методики, технічні засоби тощо не 
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регламентуються й не можуть регламентуватися положеннями кримінального 

процесуального законодавства України.  

З іншого боку, ми розуміємо, що новації КПК України 2012 р., якими  внесено 

суттєві зміни до порядку залучення експерта до кримінального провадження, 

зокрема, право сторони захисту самостійно залучати експертів на договірних умовах 

для проведення експертизи, у тому числі й обов’язкової (ч. 2 ст. 243 КПК України), 

не лише розширюють можливості сторони захисту у доказуванні, чим посилюють 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, але й вносять певні елементи дискусійності у процес обґрунтування 

віднесення проведення експертизи до числа СРД або навіть процесуальних дій. Річ у 

тім, що, напевно, СРД не можуть проводитися без відома слідчого, прокурора, а 

суб’єкти безпосереднього провадження СРД не можуть залучатися до їх проведення 

стороною захисту самостійно, тим більше, на договірній основі.  

Зважаючи на вищезазначене, ми поділяємо позицію Д. Б. Сергєєвої, яка 

зазначає, що СРД, яка відповідає всім сутнісним її ознакам, є тільки проведення 

експертизи. Залучення експерта, призначення експертизи (складання постанови про 

призначення експертизи слідчим) є суто процесуальними діями, оскільки вони 

передбачені КПК України, що мають допоміжний, забезпечувальний характер [374, 

c. 184]. 

Варто зазначити, що концептуальною новелою чинного КПК України стало 

запровадження додаткових кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час залучення експерта у досудовому розслідуванні, адже 

захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні має право залучити 

експерта не лише шляхом подання слідчому, прокурору відповідного клопотання (ч. 

1 ст. 243 КПК України), а також шляхом самостійно залучення експерта на 

договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової (ч. 2 ст. 

243 КПК України). У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання 

про залучення експерта, захисник має право звернутися з клопотанням про 

залучення експерта до слідчого судді (ч. 1 ст. 244 КПК України). Такі нововведення, 

як обґрунтовано зазначають окремі правники, є доволі слушними, адже покликані 
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ліквідувати нерівність сторін [473, c. 30;
 
110, c. 25], за якої висновок експерта мав 

доказову силу лише тоді, коли експертизу призначали постановою слідчого, 

прокурора чи ухвалою суду [473, c. 30], а також забезпечити справжню змагальність 

сторін та свободу в поданні ними суду своїх доказів, недопущення так званого 

«обвинувального ухилу» на стадії досудового розслідування [190, c. 625]. 

Результати проведеного аналізу правозастосовчої практики свідчать про те, 

що на практиці захисники досить рідко укладають з експертами договори про 

проведення експертизи. Основними причинами цього є: 1) відсутність у 

підозрюваного коштів, необхідних для залучення експерта та проведення 

експертизи; 2) відсутність у захисника доступу до речей і документів, що 

зберігаються стороною обвинувачення, та які необхідні для проведення експертизи. 

У зв’язку з цим, захисники активно користуються їхнім правом щодо залучення 

експерта шляхом подання відповідного клопотання слідчому, прокурору. 

За допомогою клопотання особа, яка його заявила, доводить до відома 

слідчого, прокурора свою думку про необхідність проведення конкретного виду 

експертизи, про перелік питань, які необхідно вирішити експертизою, тощо. 

Слідчий (прокурор) зобов’язаний задовольнити таке клопотання, якщо обставини, 

які підлягають з’ясуванню, мають значення для кримінального провадження. 

Отримавши від сторони захисту клопотання про призначення експертизи чи 

призначення конкретного експерта або вибір конкретної експертної установи, яким 

має бути призначено експертизу, слідчий, прокурор може погодитися із таким 

клопотанням або своєю вмотивованою постановою відмовити у його задоволенні. 

Відмова слідчого, прокурора у задоволенні клопотання не позбавляє сторону 

захисту права звернутися з цього ж приводу до слідчого судді з клопотанням про 

залучення експерта під час досудового розслідування [191, c. 321]. 

Разом з тим на підставі результатів вивчення практики можемо зробити 

висновок, що слідчі, прокурори необґрунтовано відмовляють захисникам у 

погодженні клопотань про залучення експерта, затягують строки їх розгляду, що, 

своєю чергою, призводить до порушення кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Звісно у таких 
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випадках захисник має право у порядку, передбаченому ст. 244 КПК України, 

звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи. Проте 

такий механізм отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні не 

забезпечує своєчасності їх отримання, а в окремих випадках призводить до їх втрати 

(якщо, наприклад, об’єктом експертизи є біологічні, хімічні зразки тощо). На нашу 

думку, розгляд клопотань захисника про залучення експерта повинен здійснювати 

не слідчий чи прокурор, а саме слідчий суддя. У зв’язку з цим пропонуємо ст. 243 

КПК України викласти у такій редакції: «1. Сторона обвинувачення залучає 

експерта за наявності підстав для проведення експертизи. 2. Сторона захисту, 

потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

мають право залучити експерта шляхом подання клопотання слідчому судді у 

порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу. 3. Сторона захисту має право 

самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у 

тому числі обов’язкової». Зважаючи на зазначене, необхідно внести відповідні зміни 

до ст.ст. 244–245 КПК України. 

Слід звернути увагу на те, що КПК України не визначає процесуальний 

порядок залучення експерта захисником на договірних умовах, вимоги, яким 

повинен відповідати відповідний договір. З цього приводу К. В. Легких зазначає, що 

залучення стороною захисту експерта на договірних засадах передбачає укладення 

договору, який має містити такі положення: номер кримінального провадження, 

назву експертизи, необхідні зразки речей та документів (копій або оригіналів), 

питання, винесені на вирішення експерту, повідомлення в порядку ст.ст. 384, 385 

КПК України [215, c. 197, 199]. В цілому з такою позицією варто погодитися, 

водночас, на наш погляд, у відповідному договорі, насамперед, потрібно прописати 

права та обов’язки захисника та експерта, а також і всі інші відомості, що 

передбачені ч. 2 ст. 244 КПК України. Окрім того, захисник до відповідного 

договору повинен додати документи, які підтверджують його повноваження у 

кримінальному провадженні, а експерту, своєю чергою, необхідно надати витяг з 

Державного реєстру атестованих судових експертів України, згідно з яким захисник 

матиме можливість перевірити з якого числа, місяця, року, на підставі рішення якої 
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саме експертно-кваліфікаційної комісії, за якою саме експертною спеціальністю чи 

експертними спеціальностями відповідну особу включено до бази даних цього 

Реєстру.  

Захисник у клопотанні про залучення експерта має зазначити: 1) короткий 

виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад 

обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) експерт, якого необхідно 

залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються: 1) копії 

матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 2) копії документів, які 

підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту (ч. 

2 ст. 244 КПК України). 

Як бачимо, в законі визначено вичерпний перелік документів, що повинні 

подаватися захисником разом із відповідним клопотанням, проте, на нашу думку, 

захисник до відповідного клопотання має додати також документи, що 

підтверджують його повноваження у кримінальному провадженні, визначені ч. 1 ст. 

50 КПК України. У зв’язку з цим пропонуємо ч. 2 ст. 243 КПК України доповнити 

таким положенням: «Захисник до клопотання про залучення експерта зобов’язаний 

додати документи, що підтверджують його повноваження у кримінальному 

провадженні, визначені ч. 1 ст. 50 цього Кодексу». 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 

п’яти днів із дня його надходження до суду (ч. 3 ст. 243 КПК України). Водночас 

виникає питання, з яких міркувань виходив законодавець, визначаючи такий строк 

для розгляду відповідних клопотань, якщо, наприклад, розгляд слідчим суддею 

клопотань про проведення НСРД здійснюється протягом шести годин з моменту їх 

отримання (ч. 1 ст. 248 КПК України), а розгляд слідчим, прокурором клопотань 

сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій – не більше трьох днів 
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з моменту подання клопотання (ч. 1 ст. 220 КПК України), незважаючи на те, що 

розгляд таких клопотань є набагато складнішим, ніж клопотань про залучення 

експерта. З цього приводу, слушною, на наш погляд, є позиція тих правників, які 

пропонують розгляд таких клопотань скоротити до трьох днів з метою забезпечення 

оперативності отримання зразків для експертизи, в разі необхідності, та уникнення 

можливості їх знищення або псування [237, c. 134-135].  

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ч. 

2 ст. 244 КПК України, повертає його захиснику, про що постановляє ухвалу (ч. 4 

ст. 244 КПК України). Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 

клопотанням захисника або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання (ч. 5 

ст. 244 КПК України). 

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, 

поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на 

них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового 

розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі (ч. 7 ст. 244 КПК України). 

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про 

залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи 

відповідно до положень ст. 245 КПК України (ч. 8 ст. 244 КПК України). 

За результатами проведеної експертизи експертом складається висновок, що 

повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України. Висновок експерта, залученого 

слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений. 

Розглядаючи проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час залучення експерта у 

досудовому розслідуванні, слід звернути увагу на те, що на практиці трапляються 

випадки, коли захисники звертаються до слідчих, прокурорів про залучення 

експерта, отримують від них відмови на підставі того, що з приводу заявлених ними 
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питань експерт уже залучався й відповідний висновок знаходиться в матеріалах 

кримінального провадження. В окремих випадках захисники дізнаються про 

наявний в матеріалах кримінального провадження висновок експерта лише на етапі 

відкриття матеріалів іншій стороні (ст. 290 КПК України). У зв’язку з чим 

захисники позбавлені належних кримінальних процесуальних гарантій щодо 

можливості своєчасно ознайомитися з відповідним висновком експерта та 

використати його в кримінальному процесуальному доказуванні. Така ситуація 

зумовлена тим, що чинний КПК України не передбачає положення, відповідно до 

якого слідчий, прокурор зобов’язані були б повідомляти захиснику, підозрюваному 

про залучення ними експерта. Варто зазначити, що КПК України 1960 р. це питання 

було досить чітко врегульовано. Так, відповідно до ст. 197 КПК України 1960 р. при 

призначенні та проведенні експертизи обвинувачений мав право: 1) заявити відвід 

експертові; 2) просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб; 3) 

просити про постановку перед експертизою додаткових питань; 4) давати пояснення 

експертові; 5) пред’являти додаткові документи; 6) ознайомлюватися з матеріалами 

експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи; 7) заявляти 

клопотання про призначення нової або додаткової експертизи.  

Обвинуваченому за його клопотанням слідчий міг дозволити бути присутнім 

при проведенні експертом окремих досліджень і давати пояснення.  

Слідчий повинен був ознайомити обвинуваченого з постановою про 

призначення експертизи і роз’яснити йому його права, встановлені цією статтею, 

про що складався протокол з додержанням вимог ст. 85 КПК України 1960 р. [192]. 

Варто зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство окремих зарубіжних 

країн також закріплює подібні права підозрюваного, його захисника при 

призначенні та проведенні експертизи, а також встановлює обов’язок слідчого, 

прокурора ознайомити обвинуваченого, його захисника з постановою про 

призначення експертизи: ч. 3 ст. 199, ст. 202 КПК Киргизької Республіки [450]; ст. 

247 КПК Республіки Вірменія [451]; ч. 4 ст. 272, ч. 1 ст. 274 КПК Республіки 

Казахстан [453]; ч. 1 ст. 145 КПК Республіки Молдова [454]; ч. 3 ст. 196, ст. 198 

КПК Російської Федерації [455]; ст. 291 КПК Республіки Туркменістан [456]; ст. 268 
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КПК Республіки Азербайджан [449]; ч. 4 ст. 227, ст. 229 КПК Республіки Білорусь 

[452] та ін. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за доцільне відповідне 

положення передбачити також і в чинному КПК України. Варто зазначити, що 94 % 

опитаних адвокатів, 80 % суддів, 56 % прокурорів і 44 % слідчих погодилися з 

висловленими нами пропозиціями (Додаток А, табл. А. 39). При цьому, окремі 

правники також пропонують закріпити у КПК України вищенаведене положення 

[237, c. 134].  

У зв’язку з цим з метою забезпечення належних кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час залучення експерта у 

досудовому розслідуванні пропонуємо доповнити ст. 243 КПК України ч. 4 такого 

змісту: «При залученні експерта сторона захисту, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право: 1) до 

залучення експерта знайомитися з постановою про проведення експертизи та 

отримувати роз’яснення належних їм прав, про що складається протокол; 2) 

заявляти відвід експерту або клопотання про відсторонення від проведення 

експертизи органу судової експертизи; 3) заявляти клопотання про призначення в 

якості експертів зазначених ними осіб чи співробітників конкретних органів судової 

експертизи; 4) заявляти клопотання про поставлення перед експертом додаткових 

питань або уточнення поставлених; 5) надавати додаткові речі, документи для 

проведення експертизи;6) бути присутнім при проведенні експертизи з дозволу 

слідчого, прокурора та надавати пояснення під час проведення експертизи; 7) 

знайомитися з висновком експерта або повідомленням про неможливість надати 

висновок. 

Слідчий, прокурор зобов’язані ознайомити сторону захисту, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з постановою 

про призначення експертизи і роз’яснити йому його права, передбачені ч. 4 цієї 

статті, про що складався протокол з додержанням вимог ст. 104 цього Кодексу. 

Слідчий, прокурор зобов’язані ознайомити сторону захисту, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з висновком 
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експерта протягом трьох днів з моменту його отримання та надати йому копію 

висновку експерта, завірену в установленому порядку. 

Якщо експертизу було проведено до повідомлення особі про підозру, слідчий, 

прокурор зобов’язані ознайомити її з постановою про проведення експертизи, 

висновком експерта, надати копію висновку експерта, завірену в установленому 

порядку, і роз’яснити її права відразу після повідомлення про підозру у присутності 

захисника». 

Не повною мірою, на нашу думку, врегульовано питання щодо попередження 

експерта про кримінальну відповідальність у випадку залучення його захисником 

для проведення експертизи. Адже, згідно з ч. 1 ст. 70 КПК України за завідомо 

неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених 

обов’язків у суді, невиконання інших обов’язків експерт несе відповідальність, 

установлену законом. Відповідно до ч. 2 ст. 102 КПК України у висновку експерта 

обов’язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за 

завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків. Проте, як слушно зазначає В. Ю. Шепітько, КПК 

України не передбачає механізмів під час досудового розслідування щодо 

попередження судового експерта про кримінальну відповідальність. Отже, не 

зрозуміло, який учасник кримінального провадження може або зобов’язаний 

попереджати його про таку відповідальність і за яких умов [487, c. 184]. Якщо 

сторона обвинувачення наділена всіма правами стосовно попередження експерта 

про кримінальну відповідальність за надання неправдивого висновку тощо, то 

сторона захисту такими повноваженнями не наділена. А, отже, порушено не лише 

принцип рівності сторін перед законом, а й принцип змагальності сторін [473, c. 34]. 

Ураховуючи те, що нами запропоновано закріпити за слідчим суддею обов’язок 

щодо розгляду клопотання захисника про залучення експерта, слідчий суддя в 

ухвалі про залучення експерта обов’язково повинен зазначити про обов’язок 

експерта дотримуватися положень ст. 70 КПК України. Відповідне положення 

необхідно закріпити в ст. 244 КПК України. 
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Певні труднощі щодо реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час залучення експерта у досудовому 

розслідуванні пов’язані з отриманням захисником зразків для експертизи. Так, за 

загальним правилом, передбаченим ст. 245 КПК України, у разі необхідності 

отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною 

кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи, або за 

клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 

проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення 

здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок 

відібрання зразків з речей і документів установлюється згідно з положеннями про 

тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 160–166 КПК України). Відбирання 

біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими ст. 241 КПК 

України. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, 

суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в 

порядку, передбаченому ст.ст. 160–166 КПК України, має право дозволити 

слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання було подано стороною 

захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово. Виходячи з аналізу 

зазначеної норми, на перший погляд, можемо зробити висновок, що законодавець  

певною мірою надав рівні можливості як стороні захисту, так і стороні 

обвинувачення щодо отримання зразків для проведення експертизи у досудовому 

розслідуванні. Однак, як слушно зазначають окремі науковці, на практиці навряд чи 

можна забезпечити паритетність сторін у реалізації цих можливостей, оскільки в 

сторони обвинувачення знаходяться матеріали кримінального провадження, у 

слідчого, прокурора більше процесуальних та організаційних можливостей щодо 

отримання зразків для експертного дослідження (примусовість, негласність) [116, 

c. 27; 115, c. 290-291, 299]. У таких випадках захиснику необхідно звертатися з 

відповідним клопотанням до слідчого судді у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 244 

КПК України. 

Не зовсім унормованою є сама процедура оформлення отримання зразків для 

експертного дослідження. Законодавець нічого не говорить про необхідність 
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винесення відповідної постанови слідчим, прокурором, а також складання 

протоколу. На думку В. А. Журавля, було б правильним не відмовлятися від 

усталених підходів і, керуючись ч. 3 ст. 110 КПК України, вважати за необхідне 

слідчому, прокурору виносити відповідну постанову про відібрання будь-яких 

експериментальних зразків (а не лише біологічних, як це передбачено ч. 3 ст. 245 

КПК України) і складати протокол. Ще більш складнішим виявляється питання про 

процесуальне оформлення відібрання зразків стороною захисту, особливо з огляду 

на те, що захисникам не надане право складати протоколи (ст. 104 КПК України), 

що істотно зменшує процесуальну цінність цих зразків [116, c. 28;
 
115, c. 292, 300]. 

Тобто, порядок отримання зразків фактично залишився невизначеним, особливо, що 

стосується реальних механізмів дій з боку сторони захисту [486, c. 12].  

Варто зазначити, що на практиці трапляються випадки, коли особа 

добровільно надає захиснику відповідні зразки для експертного дослідження 

(наприклад, відбитки печаток, штампи, вільні зразки почерку, зразки лакофарбового 

покриття тощо). Водночас навіть за наявності добровільної згоди особи щодо 

надання відповідних речей чи документів, з яких мають бути вилучені зразки, 

захисник, відповідно до положень ст. 245 КПК України, повинен звертатися з 

клопотанням до слідчого судді для одержання відповідної ухвали для того, щоб 

вилучити законним способом певні речі та документи. Інших законних способів 

вилучення захисником зразків для проведення експертизи КПК України не 

передбачає. Системне дослідження ст.ст. 86, 101 КПК України дає змогу зробити 

висновок, що отримання стороною захисту експертних зразків поза процедурою, 

передбаченою ст.ст. 245, 160–166 КПК України, призведе до визнання таких зразків 

недопустимими, та, як наслідок, поставить під обґрунтований сумнів висновок 

експерта [215, c. 199]. 

Виходячи із запропонованої нами концепції щодо отримання захисником 

доказів у досудовому розслідуванні, відповідно до якої захисник при отриманні від 

учасників кримінального провадження чи інших осіб, за їх згодою, речей та 

документів, а також у випадку їх безпосереднього виявлення чи огляду місця події, 

місцевості, приміщень, доступ до яких необмежений, огляду речей та документів за 



 

 

194 

згодою осіб, які ними володіють, огляду житла чи іншого володіння особи за 

письмовою згодою осіб, які ними володіють, а також у разі їх безпосереднього 

вилучення у ході тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язаний складати 

відповідний протокол, що повинен відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 104–

107 КПК України. На наш погляд, у випадку добровільної згоди особи щодо 

надання відповідних речей чи документів для отримання зразків для експертизи або 

ж під час їх вилучення у ході тимчасового доступу до речей і документів, захиснику 

також необхідно складати відповідний протокол, що повинен відповідати вимогам, 

передбаченим ст.ст. 104–107 КПК України. Окрім того, у разі необхідності, 

захисник з метою отримання відповідних зразків для експертизи повинен залучити 

спеціаліста або експерта. Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо доповнити ч. 2 

ст. 245 КПК України абзацом другим у такій редакції: «При отриманні від учасників 

кримінального провадження чи інших осіб, за їх згодою, зразків для експертизи, а 

також у випадку їх безпосереднього вилучення захисником складається «Протокол 

отримання зразків для експертизи», що має відповідати вимогам, передбаченим 

ст.ст. 104–107 цього Кодексу. Захисник має право фіксувати хід і результати 

отримання зразків для експертизи за допомогою технічних засобів. За необхідності 

захисник має право залучити спеціаліста, експерта для отримання зразків для 

експертизи». Висловлені нами пропозиції, безумовно, забезпечать належні 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час 

залучення експерта у досудовому розслідуванні. 

На неефективність механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні вказує й те, що 

законодавець допускає можливість відібрання захисником зразків із речей і 

документів, тобто копій з них (ч. 2 ст. 245 КПК України), а для підтвердження 

змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості (наприклад, 

фото чи ксерокопія), якщо оригінал знаходиться у володінні однієї зі сторін 

кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони (п. 3 ч. 5 

ст. 99 КПК України). Зазначене слугує підставою для висновку про те, що 

законодавець припускає можливість проведення експертних досліджень з 
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використанням копій, тобто одна зі сторін може надавати в розпорядження експерта 

оригінали документів, а інша – їх копії. І такою стороною, як правило, виступає 

сторона захисту, оскільки згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України саме вона збирає докази 

шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових і фізичних осіб 

речей, копій документів. Ця можливість не враховує ту обставину, що існує певний 

перелік експертиз, зокрема техніко-криміналістичне дослідження документів, 

проведення яких можливо лише з використанням зразків-оригіналів, інакше експерт 

просто не в змозі відповісти на питання, наприклад, щодо матеріалів і реквізитів 

виготовлення цих документів. Неврегульованість цих положень КПК України, як 

слушно зазначає В. А. Журавель, призводить до того, що сторона захисту 

позбавлена можливості реалізувати своє право стосовно залучення експерта, 

оскільки захисники не в змозі отримати оригінали зразків-документів, а експерти 

відмовляються проводити дослідження з копіями цих документів [116, c. 28; 115, 

c. 291, 299]. На наявність зазначеної проблеми звертають свою увагу й інші 

правники [478, c. 91;
 
441, c. 326;

 
442, c. 166]. 

На нашу думку, надання захиснику безпосереднього права звертатися з 

клопотанням про залучення експерта до слідчого судді зазначену проблему 

вирішить, оскільки, відповідно до ч. 8 ст. 243 КПК України, при задоволенні 

клопотання про залучення експерта слідчий суддя за необхідності має право за 

клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити 

питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень ст. 245 КПК 

України.  

За результатами проведення експертизи експерт складає висновок, що має 

відповідати загальним вимогам, передбаченим ст.ст. 101–102 КПК України. У разі 

виникнення у захисника певних запитань чи необхідності роз’яснення положень 

підготовленого висновку захиснику необхідно опитати експерта, а відповідні 

пояснення закріпити у протоколі опитування. Якщо ж за результатами опитування 

захисником буде встановлено, що поставлені ним питання не були вирішені в 

повному обсязі, захиснику необхідно залучати експерта для проведення додаткової 
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або повторної експертизи. Разом з тим, результати проведеного аналізу положень 

чинного КПК України дають підстави для висновку, що порядок залучення експерта 

для проведення додаткової або повторної експертизи в ньому не визначено, що, 

своєю чергою, призводить до неможливості забезпечення належної реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні. Таку думку висловили 82 % опитаних адвокатів (Додаток 

А, табл. А. 40).  

Необхідно зазначити, що КПК окремих зарубіжних країн детально 

регламентують порядок залучення експерта для проведення додаткової або 

повторної експертизи: ст. 212 КПК Киргизької Республіки [450]; ст. 251 КПК 

Республіки Вірменія [451];  ст. 239 КПК Республіки Білорусь [452]; ст. 287 КПК 

Республіки Казахстан [453]; ст. 148 КПК Республіки Молдова [454]; ст. 207 КПК 

Російської Федерації [455]; ст. 302 КПК Республіки Туркменістан [456]; ст. 267 КПК 

Республіки Азербайджан [449] та ін. У зв’язку з тих же об’єктів і вирішення тих 

самих питань у цим, пропонуємо доповнити КПК України ст. 245-1 у такій редакції: 

«1. Сторони кримінального провадження у порядку, передбаченому ст.ст. 242–245 

цього Кодексу, мають право залучити експерта для проведення додаткової або 

повторної експертизи. 2. Експерт залучається для проведення додаткової експертизи 

у випадку недостатньої ясності або повноти висновку, а також за необхідності 

вирішення додаткових питань, пов’язаних із попереднім дослідженням. Для 

проведення додаткової експертизи сторони кримінального провадження можуть 

залучити іншого експерта. 3. Експерт залучається для проведення повторної 

експертизи з метою дослідження випадку, коли попередній висновок експерта є 

недостатньо обґрунтований, або його висновки викликають сумніви, чи були 

істотно порушені процесуальні норми щодо залучення експерта і проведення 

експертизи. 4. У клопотанні про залучення експерта, постанові про призначення 

повторної експертизи повинні бути наведені мотиви незгоди з результатами 

попередньої експертизи. 5. У випадку залучення іншого експерта для проведення 

додаткової чи повторної експертизи йому надаються висновки попередніх 

експертиз. Експерти, що проводили попередню експертизу, можуть бути присутніми 
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при повторній та додатковій експертизі, давати пояснення, однак у дослідженні та 

складанні висновку вони участі не беруть».  

Виходячи з вищезазначеного, кримінальними процесуальними гарантіями 

захисника як суб’єкта доказування під час залучення експерта у досудовому 

розслідуванні є: нормативне закріплення за слідчим суддею обов’язку розгляду 

клопотань захисника про залучення експерта; нормативне закріплення за слідчим, 

прокурором обов’язку щодо повідомлення захисника про залучення експерта, 

надання захиснику часу для поставлення перед експертом додаткових запитань, 

ознайомлення захисника з висновком експерта протягом трьох днів з моменту його 

отримання та надання захиснику копії висновку експерта, завіреного в 

установленому порядку; надання захиснику права при отриманні від учасників 

кримінального провадження чи інших осіб, за їх згодою, зразків для експертизи, а 

також у випадку їх безпосереднього вилучення складати протокол; законодавче 

закріплення права захисника щодо залучення експерта для проведення додаткової 

або повторної експертизи. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час витребування документів у досудовому розслідуванні є: 

надання захисникові права витребувати оригінали документів; нормативне 

закріплення права захисника витребувати документи або їх копії, завірені в 

установленому порядку, за винятком документів, що становлять державну та 

службову таємницю, шляхом подання адвокатського запиту в порядку, 

передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

законодавче визначення обов’язкових елементів, з яких повинен складатися 

адвокатський запит; надання захиснику права звертатися з адвокатським запитом до 

фізичних осіб; установлення кримінальної відповідальності за відмову в наданні 

інформації на адвокатський запит захисника. 
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Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час отримання речей і документів у досудовому розслідуванні є: 

нормативне закріплення права захисника складати протоколи отримання речей і 

документів у випадку одержання від учасників кримінального провадження чи 

інших осіб за їх згодою речей і документів, а також у випадку їх безпосереднього 

виявлення, проведення огляду місця події, місцевості, приміщень, доступ до яких 

необмежений, огляду речей та документів за згодою осіб, які ними володіють, 

огляду житла чи іншого володіння особи за письмовою згодою осіб, які ними 

володіють; законодавче визначення порядку зберігання речових доказів захисником 

у кримінальному провадженні; нормативне закріплення процесуального порядку 

тимчасового доступу захисником до речей та документів, що містять відомості, які 

становлять державну таємницю; законодавче закріплення права захисника складати 

протокол вилучення речей і документів у ході тимчасового доступу до речей і 

документів; установлення кримінальної відповідальності за ненадання захиснику 

тимчасового доступу до речей і документів; запровадження інституту приватної 

детективної (розшукової) діяльності. 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб у досудовому розслідуванні є: надання поясненням учасників кримінального 

провадження та інших осіб, отриманих захисником, статусу доказів; нормативне 

закріплення процесуального порядку опитування захисником учасників 

кримінального провадження та інших осіб за їх згодою; надання захиснику права 

складати протоколи опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб. 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування під час залучення експерта у досудовому розслідуванні є: нормативне 

закріплення за слідчим суддею обов’язку розгляду клопотань захисника про 

залучення експерта; нормативне закріплення за слідчим, прокурором обов’язку 

щодо повідомлення захисника про залучення експерта, надання захиснику часу для 

поставлення перед експертом додаткових запитань, ознайомлення захисника з 
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висновком експерта протягом трьох днів з моменту його отримання та надання 

захиснику копії висновку експерта, завіреного в установленому порядку; надання 

захиснику права при отриманні від учасників кримінального провадження чи інших 

осіб, за їх згодою, зразків для експертизи, а також у випадку їх безпосереднього 

вилучення складати протокол; законодавче закріплення права захисника щодо 

залучення експерта для проведення додаткової або повторної експертизи. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації розроблено наукові положення та отримані результати, що 

спрямовані на вирішення наукового завдання щодо визначення теоретичних, 

правових і праксеологічних засад кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, та сформульовано висновки, 

пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

Доказування захисником у досудовому розслідуванні – це регламентована 

кримінальним процесуальним законодавством пізнавально-практична та розумова 

діяльність захисника, що полягає в отриманні доказів і їх використанні для 

обґрунтування ними своєї правової позиції, яка обумовлена власним об’єктом, 

предметом, метою, завданнями, засобами доказування для досягнення бажаного 

результату у досудовому розслідуванні. 

Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні – це адвокат, 

який у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, 

наділений повноваженнями щодо здійснення доказування для реалізації функції 

захисту у досудовому розслідуванні. 

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні – це регламентовані кримінальним процесуальним 

законодавством умови, що забезпечують реалізацію повноважень захисника як 

суб’єкта доказування під час отримання доказів та їх використання для 

обґрунтування ними власної правової позиції у досудовому розслідуванні. 

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

у досудовому розслідуванні поділяються: 1) за джерелом нормативного закріплення; 

2) за елементом правового статусу захисника; 3) за етапом доказування у досудовому 

розслідуванні; 4) за засобом отримання доказів у досудовому розслідуванні; 5) за 

метою проведення процесуальної дії; 6) за видом доказів, що отримує та 

використовує захисник; 7) за суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником 

у досудовому розслідуванні. 

Механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні – це комплексна взаємодіюча система 
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кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, що має нормативно-визначену правову форму, й 

реалізується уповноваженими суб’єктами для забезпечення отримання доказів 

захисником та їх використання з метою обґрунтування власної правової позиції у 

досудовому розслідуванні. 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта 

доказування при проведенні СРД та НСРД у досудовому розслідуванні є: надання 

захиснику права звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення СРД; 

закріплення за захисником права за власною ініціативною або на вимогу 

підозрюваного надавати короткі консультації під час провадження СРД; 

забезпечення слідчим, прокурором, на вимогу особи, у приміщенні якої проводиться 

обшук, участі захисника; нормативного визначення обов’язку зазначення в 

протоколах СРД: дати проведення, часу початку і закінчення СРД, вказівки на 

необхідність роз’яснення прав і обов’язків учасникам СРД, інформації про наявність 

або відсутність додатків до протоколу; визнання доказів недопустимими, якщо вони 

отримані під час провадження СРД з істотним порушенням порядку їх проведення; 

надання захиснику права у випадках, передбачених КПК України, звертатися до 

слідчого судді з клопотанням про проведення НСРД; закріплення за слідчим суддею 

обов’язку відібрання у захисника як ініціатора проведення НСРД розписки про 

нерозголошення факту їх проведення; закріплення за слідчим суддею обов’язку 

прийняття рішення про ознайомлення захисника з результатами НСРД, що 

проводилися за його ініціативою; зняття грифу секретності з клопотань про 

проведення НСРД, процесуальних рішень, на підставі яких проводилися НСРД, 

після проведення відповідних НСРД або перед відкриттям матеріалів кримінального 

провадження іншій стороні. 

Кримінальними процесуальними гарантіями захисника як суб’єкта доказування 

під час проведення інших процесуальних дій у досудовому розслідуванні є: 

нормативне закріплення права захисника витребувати оригінали документів або їх 

копії, завірені в установленому порядку, за винятком документів, що становлять 

державну та службову таємницю, шляхом подання адвокатського запиту у порядку, 
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передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

законодавче визначення обов’язкових елементів, з яких повинен складатися 

адвокатський запит; надання захиснику права звертатися з адвокатським запитом до 

фізичних осіб; установлення кримінальної відповідальності за відмову в наданні 

інформації на адвокатський запит захисника; нормативне закріплення права захисника 

складати протоколи отримання речей і документів у випадку одержання від учасників 

кримінального провадження чи інших осіб за їх згодою речей і документів, а також у 

випадку їх безпосереднього виявлення, проведення огляду; законодавче визначення 

порядку зберігання речових доказів захисником у кримінальному провадженні; 

нормативне закріплення процесуального порядку тимчасового доступу захисником до 

речей та документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю; 

законодавче закріплення права захисника складати протокол вилучення речей і 

документів у ході тимчасового доступу до речей і документів; установлення 

кримінальної відповідальності за ненадання захиснику тимчасового доступу до речей і 

документів; запровадження інституту приватної детективної (розшукової) діяльності; 

надання поясненням учасників кримінального провадження та інших осіб, отриманих 

захисником, статусу доказів; нормативне закріплення процесуального порядку 

опитування захисником учасників кримінального провадження та інших осіб за їх 

згодою; надання захиснику права складати протоколи опитування учасників 

кримінального провадження та інших осіб; нормативне закріплення за слідчим, 

прокурором обов’язку щодо повідомлення захисника про залучення експерта, надання 

захиснику часу для поставлення перед експертом додаткових запитань, ознайомлення 

захисника з висновком експерта протягом трьох днів з моменту його отримання та 

надання захиснику копії висновку експерта, завіреного в установленому порядку; 

надання захиснику права при отриманні від учасників кримінального провадження чи 

інших осіб, за їх згодою, зразків для експертизи, а також у випадку їх безпосереднього 

вилучення складати протокол; законодавче закріплення права захисника щодо 

залучення експерта для проведення додаткової або повторної експертизи. 

З метою підвищення ефективності реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, 
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пропонується: 1) внести зміни до ч. 7 ст. 47, ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 84, 

ч. 3 ст. 93, ч. 8 ст. 95, ч. 3 ст. 104, ч. 1, 2 ст. 163, ст. 166, ст. 243, ч. 3 ст. 246 КПК 

України та доповнити КПК України п. 7 ч. 2 ст. 87, ст. 93-1 «Засоби отримання 

доказів захисником», абз. 2 ч. 4 ст. 95, абз. 2 ч. 2 ст. 100, абз. 2 ч. 1 ст. 106, 

абз. 3 ч. 6 ст. 163, ч. 2 ст. 164, абз. 2 ч. 3 ст. 165, абз. 3 ч. 6 ст. 223, абз. 2 ч. 3 ст. 236, 

ч. 4 ст. 243, абз. 2 ч. 2 ст. 245, ст. 245-1, ч. 6 ст. 248; 2) внести зміни до 

п. 7 ч. 1 ст. 20, ч. 1, 2, 3 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ін. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Результати 

анкетування слідчих, прокурорів, адвокатів та суддів щодо розробки 

теоретичних,  правових та праксеологічних засад кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні
1
 

 

Таблиця А. 1. 

1. Як Ви вважаєте, визначені КПК України кримінальні процесуальні гарантії 

захисника як суб’єкта доказування і механізми їх реалізації у досудовому 

розслідуванні відповідають змагальним засадам кримінального провадження у 

досудовому розслідуванні й потребам правозастосовної практики?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 42 12 38 28 96 48 46 38 

Ні 308 88 97 72 104 52 74 62 

 

Таблиця А. 2. 

2. Як Ви вважаєте, чи спроможні захисники ефективно здійснювати 

доказування у досудовому розслідуванні, а також забезпечувати належний захист 

прав, свобод і законних інтересів підозрюваного у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 42 12 38 28 96 48 46 38 

Ні 308 88 97 72 104 52 74 62 

 

Таблиця А. 3. 

3. Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблемні питання, пов’язані з 

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 329 94 122 90 108 54 74 62 

Ні 21 6 13 10 92 46 46 38 

  

 
                                                        

1
 В ході анкетування було опитано 200 слідчих, 120 прокурорів, 350 адвокатів і 135 суддів. 



 

 

259 

Таблиця А. 4. 

4. Як Ви вважаєте, концепція кримінального процесуального доказування, 

що складається з двох взаємозалежних та взаємопов’язаних етапів (отримання 

доказів та використання отриманих доказів) в повній мірі відображає практичну 

діяльність захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 266 76 

Ні 84 24 

 

Таблиця А. 5. 

5. Як Ви вважаєте, чи виникають у захисників проблеми щодо закріплення 

фактичних даних та їх джерел, отриманих у результаті проведення інших 

процесуальних дій (витребування документів, отримання речей і документів, 

опитування учасників кримінального провадження та інших осіб) під час здійснення 

досудового розслідування?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 336 96 108 80 

Ні 14 6 27 20 

 

Таблиця А. 6. 

6. Чи завжди на практиці слідчі, прокурори визнають отримані захисником 

матеріали під час здійснення досудового розслідування доказами у кримінальному 

провадженні?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 42 12 41 30 

Ні 308 88 94 70 
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Таблиця А. 7. 

7. Як Ви вважаєте, чи доцільно ч. 1 ст. 84 КПК України потрібно привести у 

відповідність з положеннями ч. 1, 3 ст. 93 КПК України й визначити захисника як 

суб’єкта, що має право надавати фактичним даним та їх джерелам значення певного 

доказу у кримінальному провадженні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 329 94 

Ні 21 6 

 

Таблиця А. 8. 

8. Яким чином позначається на практичній діяльності відсутність поняття 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні у науковій літературі, а також у кримінальному 

процесуальному законодавстві України?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Негативно 252 72 86 64 68 34 51 42 

Позитивно 98 28 49 36 132 66 69 58 

 

 

Таблиця А. 9. 

9. Як Ви вважаєте, передбачений кримінальним процесуальним 

законодавством України механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні відповідає змагальним 

засадам кримінального провадження у досудовому розслідуванні та потребам 

правозастосовчої практики?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 21 6 19 14 116 58 48 40 

Ні 329 94 116 86 84 42 72 60 
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Таблиця А. 10. 

10. Як Ви вважаєте, закріплений у КПК України механізм реалізації 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення СРД у досудовому розслідуванні є досконалим?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 56 18 33 14 124 62 58 48 

Ні 294 84 102 76 76 38 62 52 

 

Таблиця А. 11. 

11. Чи є, на Вашу думку, досконалим законодавче визнання слідчих 

(розшукових) дій і таким, що відповідає потребам правозастосовчої практики?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 203 58 95 70 72 36 55 46 

Ні 147 42 40 30 128 64 65 54 

 

 

Таблиця А. 12. 

12. Як Ви вважаєте, невідповідність положень ч. 3 ст. 93 КПК України, що 

закріплює право захисника отримувати докази шляхом ініціювання проведення 

слідчих (розшукових) дій, змагальним засадам кримінального провадження у 

досудовому розслідуванні та потребам правозастосовчої практики, пов’язане з тим, 

що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій за ініціативою захисника 

приймають слідчий та прокурор, які мають протилежний процесуальний інтерес у 

здійсненні кримінального провадження?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 329 94 81 60 

Ні 21 6 54 40 
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Таблиця А. 13. 

13. Як Ви вважаєте, чи можна вважати, що закріплене у ч. 3 ст. 93 КПК 

України право на отримання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих 

(розшукових) дій є малоефективним?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 329 94 81 60 

Ні 21 6 54 40 

 

Таблиця А. 14. 

14. Як Ви вважаєте, з метою забезпечення належних кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

обшуку доцільно б було закріпити за слідчим, прокурором обов’язок повідомляти 

захисника про проведення обшуку за участю підозрюваного за декілька днів до його 

проведення?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 98 28 27 20 24 12 22 18 

Ні 252 72 108 80 176 88 98 82 

 

 

Таблиця А. 15. 

15. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли слідчі, прокурори не 

надавали захиснику, який приймає участь у проведенні обшуку, ухвалу про 

проведення обшуку, оскільки остання містила відомості, які не підлягають 

розголошенню іншим особам?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 119 34 

Ні 231 66 
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Таблиця А. 16. 

16. Як Ви оцінюєте закріплені у ч. 3 ст. 104 КПК України вимоги щодо 

складання протоколів процесуальних дій, в тому числі й слідчих (розшукових) дій?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Позитивно 126 36 57 42 124 62 65 54 

Негативно, ч. 3 ст. 104 КПК 

України містить низку 

неточностей та прогалин 

224 64 78 58 76 38 55 46 

 

 

Таблиця А. 17. 

17. Як Ви вважаєте, наявність неточностей та прогалин у ч. 3 ст. 104 КПК 

України негативно відображається на механізмі реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні 

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 224 64 78 58 76 38 55 46 

Ні 126 36 57 42 124 62 65 54 

 

 

Таблиця А. 18. 

18. Чи є, на Вашу думку, досконалим механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 28 8 57 42 176 88 101 84 

Ні 322 92 78 58 24 12 19 16 
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Таблиця А. 19. 

19. Чи поширеними на практиці є випадки ознайомлення захисників як 

ініціаторів проведення негласних слідчих (розшукових) дій з їх результатами?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 42 12 32 24 

Ні, вони є поодинокими 308 88 103 76 

 

Таблиця А. 20. 

20. Як Ви вважаєте, чи доцільно було б, щоб рішення про ознайомлення 

захисника з результатами негласних слідчих (розшукових) дій, як і всіх інших 

суб’єктів сторони захисту, потерпілого чи представника юридичної особи, приймав 

не прокурор, а слідчий суддя?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 322 92 86 64 

Ні, вони є поодинокими 28 88 49 36 

 

Таблиця А. 21. 

21. Як Ви вважаєте, чи виникають у захисників труднощі з використанням 

результатів НСРД у кримінальному процесуальному доказуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 336 96 92 68 36 18 43 36 

Ні 14 4 43 32 164 82 77 64 

 

Таблиця А. 22. 

22. Як оцінюєте закріплення у абз. 2 ч. 3 ст. 93 КПК України такого 

положення: «Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому судді, 

відповідних клопотань»?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Позитивно 343 98 127 94 84 42 55 46 

Негативно  7 2 8 6 116 58 65 54 
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Таблиця А. 23. 

23. Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблемні питання, пов’язані з 

отримання доказів захисником шляхом  проведення інших процесуальних дій у 

досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 343 98 113 84 108 54 72 60 

Ні 7 2 12 16 92 46 48 40 

 

 

Таблиця А. 24. 

24. Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблемні питання, пов’язані з 

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 343 98 113 84 108 54 72 60 

Ні 7 2 12 16 92 46 48 40 

 

Таблиця А. 25. 

25. Чи траплялися у Вашій практиці випадки, коли захисники коли у 

результаті витребування документів під час здійснення кримінального провадження 

отримували їх оригінали?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 238 68 

Ні 112 32 
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Таблиця А. 26. 

26. Чи передбачений, на Вашу думку, механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час витребування 

документів у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 28 8 

Ні 322 92 

 

Таблиця А. 27. 

27. Скажіть, будь ласка, на практиці витребування захисником від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, службових та фізичних осіб документів або їх копій здійснюється 

шляхом подання адвокатських запитів у порядку, передбаченому ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 340 97 

Ні 10 3 

 

 

Таблиця А. 28. 

28. Як Ви вважаєте, чи негативно позначається на практиці відсутність ЗУ 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітких вимог до складання 

адвокатських запитів?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 196 56 

Ні 154 44 

 

Таблиця А. 29. 

29. Як Ви вважаєте, чи доцільно ч. 1 та 2 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» доповнити таким суб’єктом як фізичні особи?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 343 98 

Ні 7 2 
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Таблиця А. 30. 

30. Скажіть, будь ласка, чи завжди слідчі, прокурори, слідчі судді визнають 

допустимими доказами документи, отримані у результаті подання адвокатських 

запитів?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 126 36 43 32 44 22 26 40 

Ні 224 64 92 68 156 78 74 62 

 

Таблиця А. 31. 

31. Чи, на Вашу думку, є досконалим механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час застосування 

захисником тимчасового доступу до речей і документів у досудовому 

розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 63 18 40 30 116 58 55 46 

Ні 287 82 95 70 84 42 65 54 

 

 

Таблиця А. 32. 

32. Скажіть, будь ласка, чи поширеними на практиці є випадки подання 

захисниками клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів?  

Відповідь Адвокати Судді 

 %  % 

Так 63 28 27 20 

Ні 287 72 108 80 

 

Таблиця А. 33. 

33. Як Ви вважаєте, відсутність у ч. 7 ст. 47 КПК України вказівки на те, що 

підприємства, установи та організації зобов’язані виконувати законні вимоги 

захисника позитивно позначається на практиці?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 112 32 

Ні 238 68 
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Таблиця А. 34. 

34. Чи завжди вдається захисникам ознайомитися з речами чи документами, 

вилучення слідчим чи прокурором у ході їх тимчасового доступу за ініціативою 

захисника?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 70 20 

Ні 280 80 

 

Таблиця А. 35. 

35. Як Ви вважаєте, чи закріплені в КПК України належні кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час опитування 

учасників кримінального провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 42 12 

Ні 308 88 

 

Таблиця А. 36. 

36. Як Ви вважаєте, чи доцільно захиснику проводити не опитування осіб у 

кримінальному провадженні, а звертатися з клопотанням до слідчого, прокурора 

щодо необхідності проведення допиту відповідних осіб?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 84 24 

Ні 266 76 

 

Таблиця А. 37. 

37. Як Ви вважаєте, чи доцільно у КПК України передбачити належний 

механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших 

осіб у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 42 12 

Ні 308 88 
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Таблиця А. 38. 

38. Чи, на Вашу думку, є досконалим механізм реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час залучення 

експерта у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Так 98 18 59 44 124 62 70 58 

Ні 252 72 76 56 76 38 50 42 

 

Таблиця А. 39. 

39. Як Ви оцінюєте доповнення ст. 243 КПК України положенням, відповідно 

до якого на слідчих, прокурорів покладатиметься обов’язок повідомляти захисника 

про залучення ними експерта?  

Відповідь Адвокати Судді Слідчі Прокурори 

 %  %  %  % 

Позитивно 329 94 108 80 88 44 67 56 

Негативно 21 6 27 20 112 56 153 44 

 

Таблиця А. 40. 

40. Як Ви вважаєте, відсутність у КПК України процесуального порядку 

проведення додаткової або повторної експертизи негативно відображається на 

ефективності реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні?  

Відповідь Адвокати 

 % 

Так 287 82 

Ні 63 18 
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Додаток Б 

 

ПРОЕКТ  

ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, 

ОТРИМАНИХ ЗАХИСНИКОМ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ  

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Загальні положення 

1. Ця Інструкція визначення порядок зберігання речових доказів, отриманих 

захисником під час здійснення кримінального провадження. 

2. Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом із 

адвокатським досьє, повинні бути належним чином упаковані та опечатані. 

Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни 

вмісту без порушення її цілісності та схоронність отриманих речових доказів від 

пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони 

мають доказове значення. 

На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через 

громіздкість чи з інших причин, прикріплюється бирка у спосіб, що унеможливлює 

її зняття, зміну або пошкодження. 

На упаковці (бирці) проставляються підписи осіб, які брали участь у 

процесуальній дії, та зазначається інформація про вміст упаковки, найменування 

проведеної процесуальної дії, дата її проведення та номер кримінального 

провадження. 

3. Речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на 

відповідальне зберігання, зберігаються до передачі їх суду у захисника або в 

спеціальних приміщеннях при ради адвокатів регіону. Якщо через громіздкість чи з 

інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в 

спеціальних приміщеннях при ради адвокатів регіону, до набрання законної сили 

судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується 

спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. 
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4. Умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження 

їх істотних ознак та властивостей. 

Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до 

їх знищення чи псування. 

У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких 

речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання. 

Зберігання речових доказів 

5. Отримані захисником речові докази зберігаються за його робочим місцем, 

що зареєстроване в Єдиному реєстрі адвокатів України, разом із адвокатським досьє 

в індивідуальному сейфі (металевій шафі), на якому розміщується наліпка такого 

змісту: «Тут зберігається адвокатська таємниця».  

Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними між 

чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється робити 

будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості 

документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається 

перелік документів, що вкладені в нього, та розміщується наліпка такого змісту: 

«Тут зберігається адвокатська таємниця». 

Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями 

(габаритами, кількістю, вагою, об’ємом) не можуть зберігатися разом із 

адвокатським досьє, зберігаються у спеціальних приміщеннях при ради адвокатів 

регіону, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими 

металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією 

(далі – обладнані приміщення). У разі відсутності обладнаного приміщення 

виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі –  

спеціальний сейф). 

6. Відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом із 

адвокатським досьє, є захисник, яким здійснює захист прав, свобод та законних 

інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Захисник зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів та створювати 

належні умови, які б гарантували дотримання адвокатської таємниці, зокрема 
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захисту відповідної інформації, документів, матеріалів від несанкціонованого 

доступу. 

Відповідальною за зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні чи 

спеціальному сейфі є член ради адвокатів регіону, який призначається рішенням 

ради адвокатів регіону з числа дійсних її членів. Згідно із зазначеним рішенням із 

числа членів ради адвокатів регіону, призначається також особа, яка заміщує 

відповідальну особу в разі її відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з інших 

причин, та особа, в якої на відповідальному зберіганні знаходиться дублікат ключів 

від обладнаного приміщення чи спеціального сейфа. 

7. Для обліку речових доказів у кожному спеціальному приміщенні, 

відповідальною особою ведеться книга обліку речових доказів (далі – книга обліку) 

за формою згідно з додатком 1, яка нумерується, прошнуровується, засвідчується 

підписом Голови ради адвокатів регіону і скріплюється відповідною печаткою та на 

якій робиться наліпка такого змісту: «Тут зберігається адвокатська таємниця». 

Книга обліку зберігається у відповідальної особи. 

8. Взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше наступного дня 

після їх отримання захисником шляхом внесення відповідного запису до книги 

обліку. У разі коли облік речових доказів у книзі обліку не може бути проведений 

своєчасно з об’єктивних причин (значна віддаленість місця отримання речових 

доказів від місцезнаходження спеціального приміщення зберігання речових доказів 

тощо), такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в 

який повинен бути проведений облік речових доказів, припадає на святковий або 

інший неробочий день, їх облік проводиться у перший після нього робочий день. 

9. Запис про отримані речові докази робиться у книзі обліку відповідальною 

особою на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх отримання захисником, 

який здійснює захист прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні. 

Записи робляться у книзі обліку в хронологічному порядку, інформація про 

кожний речовий доказ зазначається окремо. Якщо робляться записи про кілька 

однорідних речових доказів, зазначаються їх найменування, кількість, вага, об’єм 
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(залежно від виду отриманих речей чи документів). 

Якщо речові докази залишаються в адвокатському досьє і не здаються на 

зберігання до обладнаного спеціального приміщення чи спеціального сейфа або 

передаються на зберігання до іншого місця зберігання, в книзі обліку робиться 

відповідна відмітка із зазначенням прізвища захисника, який здійснює захист прав, 

свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні. 

10. Передача на зберігання речових доказів, які за своїми властивостями 

повинні зберігатися в обладнаному спеціальному приміщенні чи спеціальному 

сейфі, здійснюється відразу після їх взяття на облік у книзі обліку. 

Відповідальна особа під час прийняття для зберігання речових доказів 

перевіряє відповідність даних, зазначених у протоколі, в якому зафіксовано факт їх 

отримання, фактичному стану речових доказів. 

На кожній упаковці (бирці) зазначаються номер книги обліку і порядковий 

номер запису. 

Відповідальна особа заповнює квитанцію про отримання речових доказів для 

зберігання в обладнаному спеціальному приміщенні чи спеціальному сейфі за 

формою згідно з додатком 2 (далі –  квитанція), яка долучається до адвокатського 

досьє. 

11. У разі виникнення необхідності у проведенні процесуальних дій з, 

отриманими речовими доказами захисник отримує з обладнаного спеціального 

приміщення чи спеціального сейфа необхідну упаковку з речовими доказами чи 

безпосередньо речові докази з прикріпленою биркою. У книзі обліку робиться 

відмітка про видачу речових доказів та про цілісність упаковки чи бирки, що 

засвідчується підписом захисника. 

Після закінчення процесуальних дій речові докази в належній упаковці або з 

прикріпленою биркою у строки, визначені пунктом 8 цієї Інструкції, здаються на 

зберігання до обладнаного спеціального приміщення чи спеціального сейфа. 

12. Під час передачі адвокатського досьє від одного захисника іншому ними у 

присутності відповідальної особи проводиться перевірка цілісності упаковки чи 

бирки, прикріпленої до речових доказів, переданих на зберігання до обладнаного 
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спеціального приміщення чи спеціального сейфу, і відповідність упаковки чи бирки 

вимогам, визначеним у пункті 2 цієї Інструкції. У разі відсутності захисника, від 

якого передається адвокатське досьє, перевірка проводиться за участю представника 

ради адвокатів регіону, який здійснює контроль та перевірка стану й умов 

зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та 

обліку. 

Результати перевірки засвідчуються підписами осіб, що проводили перевірку, 

у книзі обліку. 

У разі наявності порушення цілісності упаковки чи бирки або встановлення їх 

невідповідності вимогам, визначеним у пункті 2 цієї Інструкції, захисник, якому 

передаються адвокатське досьє, у присутності відповідальної особи та захисника, 

від якого передаються адвокатське досьє, проводить огляд речових доказів та 

упаковує їх з дотриманням вимог, визначених у пункті 2 цієї Інструкції. Про 

проведення огляду складається протокол. 

Якщо в результаті огляду речових доказів встановлено їх невідповідність 

відомостям про такі речові докази, що містяться у відповідній квитанції, складається 

також акт у двох примірниках, який засвідчується підписами осіб, які брали участь у 

проведенні огляду. 

До адвокатського досьє долучаються протокол огляду та один примірник акта 

у разі його складення. Другий примірник акта передається відповідальній особі. 

13. Доступ до обладнаного спеціального приміщення чи спеціального сейфа 

можливий лише у присутності відповідальної особи, а в разі її тривалої відсутності –  

особи, яка її заміщує. 

14. Контроль та перевірка стану й умов зберігання речових доказів 

відповідальною особою у спеціальному приміщенні при раді адвокатів регіону, 

правильності ведення нею документів щодо приймання та обліку речових доказів 

проводиться щокварталу уповноваженим представником ради адвокатів регіону. 

Забезпечення схоронності отриманих речових доказів 

15. Схоронність отриманих речових доказів забезпечується згідно з пунктами 

1-14 цієї Інструкції до повернення майна власнику до постановлення слідчим 
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суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно. 

Гарантії збереження речових доказів 

16. Забороняється проникнення в приміщення, де зберігаються речові докази 

захисника, проведення в них слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій чи інших процесуальних дій, а також оперативно-розшукових 

заходів.  

Ознайомлення прокурора з речовими доказами 

17. Захисник за запитом прокурора зобов’язаний надати доступ та можливість 

скопіювати або відобразити відповідним чином речові докази або їх частини, якщо 

захисник має намір їх використати у суді.  

Захисник має право не надавати прокурору доступ до речових доказів, що 

можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення під час судового 

розгляду.  

Ознайомлення прокурора з речовими доказами здійснюється захисником за 

місцем зберігання речових доказів. Про ознайомлення прокурора з речовими 

доказами захисником складається акт у двох примірниках, що підписується 

прокурором та захисником. Перший примірник акта зберігається в адвокатському 

досьє, другий – вручається прокурору та долучається до матеріалів кримінального 

провадження. 

Якщо ознайомлення прокурора з речовими доказами здійснювалося у 

спеціальному приміщенні при ради адвокатів регіону, то захисник складає акт про 

ознайомлення прокурора з речовими доказами у двох примірниках, що підписується 

прокурором, захисником та відповідальною особою.  

Про ознайомлення прокурора з речовими доказами відповідальною особою 

робиться відповідна відмітка в книзі обліку. 

Поводження з речовими доказами, зберігання яких ускладнено 

18. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які 

через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному 

процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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обладнаних спеціальних приміщеннях, передаються (крім випадків, коли такі речові 

докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за 

письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, 

суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для 

кримінального провадження. 

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, 

зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність 

держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 1998 р. № 1340. 

Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації 

складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в 

адвокатському досьє, другий – у матеріалах кримінального провадження, третій 

передається торговельному підприємству. 

19. Речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому 

псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в 

разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду. 

Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з 

обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров’я людей 

або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для 

їх технологічної переробки або знищуються. 

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється 

з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого 

майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних 

вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання 

вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 

2001 р., № 4, ст. 131). 

Про передачу предметів для технологічної переробки або знищення 

складається акт у трьох примірниках, один з яких зберігається в адвокатському 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/50-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/50-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/50-2001-%D0%BF
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досьє, другий –  у матеріалах кримінального провадження, третій передається 

відповідному підприємству. 

20. Про передачу речових доказів для реалізації, технологічної переробки або 

знищення в книзі обліку робиться відповідна відмітка. 

Витрати, пов’язані із зберіганням чи пересиланням речових доказів 

21. Фінансування витрат, пов’язаних із зберіганням чи пересиланням речових 

доказів, здійснюється за рахунок коштів ради адвокатів регіону. 

Граничний розмір таких витрат не може перевищувати суми, обчисленої на 

підставі первинних документів, які підтверджують витрати. 
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Додаток 1 до Інструкції про порядок зберігання речових доказів, отриманих 

захисником під час здійснення кримінального провадження 

 

КНИГА ОБЛІКУ 

речових доказів, отриманих захисником під час здійснення кримінального 

провадження, №_______ 

 

Порядко

вий 

номер 

Дата 

отриман

ня 

речових 

доказів 

захисни

ком 

Прізви

ще, ім’я 

та по 

батьков

і 

захисни

ка, який 

отрима

в речові 

докази 

Дата 

надходже

ння 

речових 

доказів 

Прізви

ще, ім’я 

та по 

батьков

і особі, 

яка 

прийня

ла 

речові 

докази 

на 

зберіга

ння 

Номер 

криміналь

ного 

проваджен

ня 

Місце 

фактичног

о 

зберігання, 

прізвище 

відповідал

ьної особи 

Рішенн

я щодо 

речови

х 

доказів. 

Дата 

його 

прийня

ття 

Примі

тка 
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Додаток 2 до Інструкції про порядок зберігання речових доказів, отриманих 

захисником під час здійснення кримінального провадження 

 

КВИТАНЦІЯ 

про отримання на зберігання речових доказів, отриманих захисником під час 

здійснення кримінального провадження, № _______ 

 

Прізвище, ім’я та по батькові захисника, який отримав речові докази 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дата отримання речових доказів захисником ____________________________ 

Дата надходження речових доказів _____________________________________ 

Найменування речових доказів _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Обсяг _____________________________________________________________ 

Відомості про вид упаковки та написи на ній чи про написи на 

бирці____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Номер кримінального провадження ____________________________________ 

Номер книги обліку речових доказів, отриманих захисником під час 

здійснення кримінального провадження ______________________________________ 

Порядковий номер _________________________________________________  

 

________________________  

________________________  

________________________                                             ______________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи,  

яка прийняла речові докази на зберігання)       (підпис) 
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Додаток В 
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